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Pożegnanie z „Korkiem“

Czyt. str. 4

Psie zaprzęgi były
największą atrakcją
pikniku w Runowie
pod Piasecznem

Czyt. str. 6
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I znowu budzę się zlany potem.
Przedtem zresztą też. No bo
w naszych kochanych publi-

katorach – jak na komendę –
przyjęto skądinąd znane credo,
że „bad news is a good news”.
Dziwnym trafem nie pojawia się
ani razu wiadomość, że niewie-
dząca już co zrobić z pieniędzmi
emerytowana nauczycielka spra-
wiła sobie najnowszy model Rolls
Royce’a, odkupiła od prezydenta
Gdańska Pawła Adamowicza jed-
no z jego wielu mieszkań, jedno-
cześnie pożyczając senatorowi
Grzegorzowi Biereckiemu pięć mi-
lionów złotych na bieżące wydat-
ki, choć on podobno bardziej Da-
wacki niż Bierecki. Nie dowiadu-
ję się również, iż Jego Błagorodie,
prezydent Federacji Rosyjskiej
Władymir Władymirowicz Putin
kazał przywieźć do Kaliningradu
pakiet iskanderów jedynie po to,
żeby w razie czego wspomóc obro-
nę naszego wybrzeża przed ewen-
tualnym atakiem amerykańskim.
Nic nie słychać, by kandydat na
prezydenta Paweł Kukiz zamie-
rzał wykorzystać w najbliższym
czasie utwór jednego z naszych
najlepszych tekściarzy, niejakie-
go Adama Mickiewicza i po skom-
ponowaniu odpowiedniej muzyki
ruszyć w trasę koncertową po
Ukrainie, śpiewając przebój „Do
przyjaciół Moskali”. Ani jedna sta-
cja radiowa nie nadaje krzepiącej

serca pieśni ze słowami „zwycięży
Orzeł Biały, zwycięży polska brać,
zwycięży Legia Warszawa – gdy
się nauczy grać”. 

Ż yjemy po prostu w ponurych
czasach i nie pozostaje nam
nic innego, jak tylko skorzy-

stać z dobrej rady myśliciela z okre-
su II Rzeczypospolitej Mariana He-
mara, człowieka, który miał na-
prawdę kiepełe na karku – i jak naj-
słuszniej stwierdził, że „jedno co
warto, to upić się warto”, nawiązu-
jąc do realizowanej przez stulecia li-
beralnej polityki ekonomicznej
karczmarzy i szynkarzy, lubiących,
jak ktoś się napił porządnie, po ka-
tolicku. A o to dzisiaj nietrudno,
wystarczy zajechać na którąkol-
wiek stację benzynową i nawet jeśli
ktoś ma wyjątkowo pusty bak, w
każdej chwili może zatankować do-
wolne, choćby wysokoprocentowe
paliwo do pełna. W gruncie rzeczy
jednak w naszym kraju, tak dobrze
rozwijającym się i tak dobrze strze-
żonym przez wojsko, idzie się w
tango przede wszystkim z radości –
jak pewny bezpieczeństwa naszych
granic generał Mieczysław B., któ-
ry udowodnił ostatnio, iż powie-
dzenie „osoba godna wypija do
dna” ma sens. W Wikipedii całkiem
błędnie wypisują, że on „generał w
stanie spoczynku”, więc na prze-
kór internetowym kłamcom wyka-
zał iście młodzieńczą aktywność,
niczym bohaterowie krakowskiej
bohemy z Piwnicy pod Baranami.
Trzeba zresztą przyznać, że nasza
armia stanowi światową ekstra-
klasę, bo zdaje się, że na jednego
szeregowca przypada około dzie-
sięciu generałów czy cóś w podo-
bie. A na wypadek wojny i niedobo-
rów w korpusie generalskim za-
wsze może opuścić skromną sło-
mianą chatę w Trójmieście, zrzucić
sutannę i przywdziać mundur sam

Sławoj Leszek Głódź, przypomina-
jąc, że o ile państwo Watykan uczy-
niło go arcybiskupem, o tyle pań-
stwo polskie nadało mu rangę bodaj
generała dywizji. Wyłom w szere-
gach biskupów będzie można za-
pełnić, nadając tę godność genera-
łowi B. na zasadzie wzajemności
służb mundurowych. Wszak wzno-
sić kielichy on również doskonale
potrafi.

J ak co tydzień, po rozpoczęciu
wynurzeń w aż tak szerokim
diapazonie, zejdę nieco z ob-

łoków, konstatując, co się dzieje

w najbliższym i nieco dalszym są-
siedztwie. No i dzień w dzień prze-
konuję się, że dawny wygon war-
szawski, jakim był Ursynów, dziś
ma już charakter wielkomiejski
pod każdym względem. Gdy się
wjeżdża na Skarpę Ursynowską
od strony Powsina, ten wąziutki
ciąg komunikacyjny, łączący Kon-
stancin z Ursynowem, zamienia
się w highway, na którym auto
sunie za autem – tyle że w bar-
dziej umiarkowanym tempie. Na
tym niegdysiejszym trakcie spa-
cerowym piesi, jak również rowe-

rzyści pojawiają się już sporadycz-
nie, a niebiański zapach spalin
zaczyna powoli przytłumiać nie-
wątpliwy ohydny smród drzewo-
stanu tworzącego Las Kabacki. Z
wielkim podziwem obserwuję
matki z dziećmi w wózkach, usi-
łujące przedrzeć się do Lasu ulicą
Nowokabacką – już na górze
Skarpy. Tak dziś wygląda wyma-
rzony kiedyś przez nas, pionierów
z Północnego Ursynowa – podka-
backi Zielony Ursynów. Tej nazwy
zresztą nikt dawno już nie uży-
wa, gdy ma na myśli raczej śród-

miejsko wyglądające Kabaty,
gdzie tylko zieleń przy ulicy Je-
żewskiego, ozdobionej aleją Kasz-
tanową, przypomina, że znajdu-
jemy się na peryferiach wielkiego
miasta, jakkolwiek i ta ulica jest w
połowie jednym wielkim parkin-
giem, a zwaliste bloki mieszka-
niowe zabierają jej cały urok.

Ostatnio przeciwko próbom
dodatkowego zakłócenia
ciszy buntują się mieszkań-

cy Zielonego Ursynowa po drugiej
stronie Puławskiej, nie chcą bo-
wiem oprócz odgłosu silników sa-
molotowych słuchać również ryku
sportowych jednośladów, jakie
ewentualnie mogą się tam poja-
wić, jeśli w rejonie ulicy Pląsy po-
wstałby tor żużlowy. Wielkie mia-
sto stopniowo zżera urokliwe zielo-
ne tereny, co widać u podnóża
Skarpy Ursynowskiej, gdzie poczy-
nając od Miasteczka Wilanów, po-
przez mającą przebiegać już nie-
długo autostradę, asfalt i beton po-
kryją z czasem cały teren, nad któ-
rym jakże chętnie szybują jeszcze
lotniarze. 

N ie lepiej pod tym względem
na Mokotowie – bo zielony
ciąg pod Skarpą Mokotow-

ską też jest w błyskawicznym tem-
pie zabudowywany i to nie obiek-
tami sportowymi, jak jeszcze dwa-
dzieścia lat temu obiecywały wła-
dze obecnej dzielnicy. W dziedzi-
nie sportu zagwarantowano tylko
zadaszenie toru łyżwiarskiego na
Stegnach, zapominając natomiast
o planowanych wcześniej boiskach
piłkarskich i hali do gier zespoło-
wych. Dlatego nawet podczas let-
nich upałów będzie można polecić
okolicznym mieszkańców głównie
jazdę na łyżwach. 
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Narkotyki i łapówka

Ursynowscy mundurowi zatrzymali w rejonie ulicy Kar-
czunkowskiej mercedesa, za kierownicą którego siedział mło-
dy mężczyzna. Policjanci wylegitymowali go, a w trakcie
swoich czynności zwrócili uwagę na opakowanie po lekar-
stwach z torebką, w której znajdował się roślinny susz. Funk-
cjonariusze zabezpieczyli narkotyki i poinformowali 26-lat-
ka, że zostanie zatrzymany. Kierowca zaproponował stró-
żom prawa pieniądze, mówiąc im, aby go wypuścili i zapo-
mnieli o kontroli.

Policjanci przewieźli 26-latka do komisariatu. Po spędze-
niu nocy w policyjnym areszcie został doprowadzony do pro-

kuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Mężczyzna jest podejrzany o posiadanie marihuany jako przy-
padek mniejszej wagi oraz o próbę wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom w za-
mian za odstąpienie przez nich od dalszych czynności służbowych. Może mu grozić kara do 10
lat więzienia.

Włamał się do mieszkania, szybko trafił za kratki
Policjanci z mokotowskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu prowadzi-

li działania zmierzające do zatrzymania sprawców włamań. Patrolując rejon Mokotowa stróże pra-
wa zauważyli znanego im Mateusza Ł., który był już notowany za podobne przestępstwa. Funk-
cjonariusze zwrócili uwagę, że mężczyzna niesie laptopa, a spod bluzy wystaje mu saszetka i po-
stanowili sprawdzić, czy przedmioty te należą do niego. Policjanci znaleźli przy nim między in-
nymi medale, odznaczenia, pieniądze biżuterię, dowód rejestracyjny pojazdu zarejestrowanego
na inne nazwisko. 30-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy.

Policjanci ustalili mieszkanie, z którego zostały skradzione te rzeczy i powiadomili właści-
cieli. Wszystko wskazywało na to, że sprawca dostał się do środka, wyłamując wkładki w zam-
kach. Funkcjonariusze zabezpieczyli także przy zatrzymanym narzędzia mogące mu służyć do
dokonania włamania. Wartość wszystkich skradzionych przedmiotów oszacowano na kwotę
ponad 10 tys. złotych.

Po zebraniu materiału w tej sprawie funkcjonariusze przedstawili 30-latkowi zarzut za włama-
nie, popełnione w warunkach recydywy. Teraz policjanci sprawdzają, czy mężczyzna nie ma
związku z podobnymi zdarzeniami. Najbliższe trzy miesiące Mateusz Ł. spędzi w areszcie. Za wła-
manie groiz kara do 10 lat więzienia.

Napadł na 64-latka dla 10 złotych?
Mundurowi otrzymali zgłoszenie o napaści w rejonie bazarku, przy ulicy Puławskiej. Z relacji po-

krzywdzonego 64-latka wynikało, że chwilę wcześniej zanany mu z widzenia młody mężczyzna
podszedł do niego i zażądał 10 złotych. Kiedy pokrzywdzony odpowiedział, że nie ma pieniędzy
został zaatakowany. Sprawca miał go popchnąć na ogrodzenie, a potem chwycić za gardło i dusić,
grożąc mu przy tym śmiercią. Dopiero reakcja przypadkowych przychodniów spowodowała, ze na-
pastnik puścił mężczyznę i uciekł.

Policjanci znając rysopis mężczyzny, rozpoczęli jego poszukiwania. Chwilę później wylegitymo-
wali osobę podobną do opisywanej. Okazał się nim Paweł C. 35-latek był nietrzeźwy, a badanie al-
komatem wykazało ponad 3 promile. Funkcjonariusze przewieźli go do policyjnego aresztu.

Policjanci po zebraniu materiału w tej sprawie doprowadzili 35-latka do prokuratury, gdzie usły-
szał zarzut za usiłowanie rozboju. Paweł C. został tymczasowo aresztowany przez sąd. Może mu
grozić kara do 12 lat więzienia.

r e d .
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Ursynowski Ratusz ogłosił niedawno długo wyczekiwa-
ny plan remontów ulic i chodników. Dzielnica postawi-
ła na wiele drobnych inwestycji, nie oznacza to jednak,
że nie poprawią one znacznie wygody życia mieszkań-
ców. Przykładem takiej sytuacji jest budowa chodnika
przy ulicy Kiedacza.

W zeszłej kadencji przy ulicy Ciszewskiego na odcinku między
Nowoursynowską a Kiedacza powstał nowy chodnik wraz ze
ścieżką rowerową, który umożliwił dojście do nowo wybudowa-
nego osiedla „Wzgórze Słowików”. Niestety tylko tam, ponie-
waż, aby pójść dalej ulicą Kiedacza, należało przejść na drugą stro-
nę lub iść po wydeptanej ścieżce. Był to problem, który doskwie-
rał wielu mieszkańcom, szczególnie po opadach, gdy ścieżka sta-
wała się błotnista. Postanowiłem wtedy zwrócić uwagę władzom
Dzielnicy na ten problem. Napisałem interpelację do Zarządu
Dzielnicy, którą złożył zainteresowany problemem radny Kamil
Orzeł (IMU). Władze Ursynowa przychyliły się do niej, budowa
chodnika przy Kiedacza została wpisana na listę tegorocznych re-
montów. 

Tym samym zostanie usunięta absurdalna sytuacja, gdy przez
brakujące 50m chodnika mieszkańcy muszą przebijać się przez
błoto, a nowy chodnik nie jest wykorzystywany. Proporcjonalnie
mała inwestycja przyniesie większą zmianę, niż mogło by się
wydawać.

P i o t r  A n t o s i u k
I n i c j a t y w a  M i e s z k a ń c ó w  U r s y n o w a

W lutym 2014 roku Dyrek-
tor Zarządu Dróg Miej-
skich (ZTM) Wiesław Wi-
tek zapowiadał, że jeszcze
w połowie 2014 roku poje-
dziemy buspasem  na ul.
Puławskiej. 

Rok po tych deklaracjach
wiemy już na pewno, że w 2015
na pewno nim nie pojedziemy,
a czy w następnym, to wcale nie
jest przesądzone. Kto jak kto,
ale mieszkańcy Ursynowa na-
uczyli się być cierpliwi w sto-

sunku do obietnic urzędników
miejskich, bo czymże jest rocz-
ne niedotrzymanie terminu re-
alizacji buspasa na Puławskiej
względem oczekiwanej od
2006 roku budowy Szpitala Po-
łudniowego? 

Dla Autobusów …
Na początku tego roku w Ga-

zecie Stołecznej pojawił się arty-
kuł, w którym postawiono tezę,
że warszawski ratusz zrezygno-
wał z tej tak ważnej inwestycji.
Zaniepokojony tymi informa-
cjami udałem się do źródła, czy-
li do samego ZTM, którego po-
prosiłem w swojej interpelacji
o wyjaśnienie, czy prawdziwe
są doniesienia medialne o odło-
żeniu „na półkę” projektu bu-
dowy buspasa na ul. Puławskiej.
Dyrektor Witek zdementował
pogłoski jakoby prace nad bu-
spasem zostały wstrzymane, a
nawet więcej, napisał, że budo-
wa buspasa na ul. Puławskiej to
priorytet instytucji, którą kie-
ruje. Dyrektor Witek poinfor-

mował, że w 2014 roku została
opracowana koncepcja zakła-
dająca poszerzenie już istnieją-
cych 3 pasów o jeden dedyko-
wany autobusom pas (3+1).
Niestety, wybór tej koncepcji
wiązał się z poniesieniem do-
datkowych nakładów w posta-
ci wzmocnienia konstrukcji
skrajnego pasa, usunięcie na
określonych odcinkach infra-
struktury podziemnej, przykry-
cie rowu odwadniającego oraz
przesunięcie około 100 latarni,
przebudowa przystanków au-
tobusowych i kilku skrzyżowań.
ZTM oszacował, że wspomnia-
ny koszt dostosowania ul. Pu-
ławskiej do nowych założeń wy-
niesie około 18 mln zł.  W chwi-
li obecnej trwają jeszcze anali-
zy, ocena wariantów ruchu. Po-
dobno prace koncepcyjno-proj-
ektowe mają się zakończyć w II
lub III kwartale 2015 roku. Nie
ukrywam, że zdanie „na pod-
stawie tego opracowania zosta-
nie podjęta decyzja o możliwo-
ści wytyczenia buspasów na ul.

Puławskiej oraz zakresie prac
potrzebnych do osiągnięcia te-
go celu” wskazuje, że ostatecz-
ne decyzje jeszcze przed nami,
a ich efekt jest mglisty i oparty
o dużą dozę niepewności. W
międzyczasie rada Warszawy
zarezerwowała na ten cel 2,8
mln zł na ten rok i 18 mln zł na
2016, kiedy to podobno ma ru-
szyć budowa buspasa na ul. Pu-
ławskiej. Ten buspas jest bar-
dzo ważną inwestycją dla
mieszkańców Zielonego Ursy-
nowa ale również dla mieszkań-
ców Piaseczna, którzy obecnie
stoją w gigantycznych korkach
na tejważnej arterii.

… I motocykli?
W międzyczasie zgłosił się do

mnie mieszkaniec Ursynowa,
zagorzały motocyklista, z proś-
bą o pomoc we wpuszczeniu na
stołeczne buspasy motocykli.
Mimo że sam nie jeżdżę moto-
rem, argumenty, które zostały
mi przedstawione, przekonały
mnie do tego pomysłu. Kluczo-

wym elementem, który przesą-
dził, że uznałem jazdę motorów
po buspasach jako słuszną, była
kwestia bezpieczeństwa. Dziś
motocykliści przeciskają się po-
między samochodami, ociera-
jąc się niemalże o ich lusterka.
Często bywa również, że kie-
rowcy przy skręcaniu nie zauwa-
żą w lusterku motocyklisty i już
łatwo o wypadek. Wpuszczenie
motorów na stołeczne buspasy
może spowodować, że zwięk-
szy się bezpieczeństwo motocy-
klistów, którzy swobodnie będą
mogli wykorzystać wolny pas.
Pamiętajmy, że dziś z buspasa
mogą korzystać oprócz autobu-
sów taksówki i pojazdy uprzywi-
lejowane. Nie widzę przeszkód,
aby dopuścić również niewiel-
ką grupę korzystających z jedno-
śladów. Na pewno motocykliści
nie spowodują korków na bu-
spasach. 

Poprosiłem ZTM, aby rozwa-
żył wpuszczenie motorów na
stołeczne buspasy w szczegól-
ności w związku z tym, co napi-

sałem powyżej o projektowa-
nym buspasie na ul. Puławskiej.
A projektowany buspas ma mieć
długość 9 km (od Dworca Połu-
dniowego aż po granice mia-
sta) i ma być najdłuższym w sto-
licy. Często urzędnicy, którzy
nie są przychylni wpuszczeniu
motorów na buspasy, podnoszą
argument, że są one za wąskie.
W takim razie jest to dobry mo-
ment, aby tak zaprojektować
buspas na ul. Puławskiej, aby
był gotowy na przyjęcie motocy-
klistów. Moją inicjatywę popar-
ła Fundacja Jednym Śladem
działająca na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. 

Mam nadzieję, że autobusy
pojadą jak najszybciej buspasem
na ul. Puławskiej, a do tego cza-
su władze stolicy przełamią się i
dopuszczą motocyklistów na
swoich jednośladach na stołecz-
ne buspasy.

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

„ N a s z  U r s y n ó w ”

Mniejsze, większe zmiany na Kiedacza

Buspas na Puławskiej dla motocyklistów?

Przed długie lata był podporą zespołów redakcyjnych, którymi kie-
rowałem – najpierw „Pasma”, a potem „Passy”. Edward Kuczyński, fa-
miliarnie zwany „Korkiem”, należał do tej grupy osób, które zawsze pre-
zentują dobry humor i nie wiedzą, czym są nerwy. Dlatego przy każ-
dym redakcyjnym spotkaniu wprawiał nas w wesoły nastrój, częstując
świeżo wymyślonymi, zabawnymi fraszkami. Oto dwie z nich.

Na Autostradę

Gry Ursynów przetnie groźna autostrada,
Nic już nie poradzisz, lecz wtedy wypada, 
Ursynowski fason trzymać nam do końca,

Nazwać Płaskowickiej – AUTOSTRADĄ SŁOŃCA.

Piłkarskie rachunki
(Zbigniewowi Bońkowi, trenerowi kadry)

Smutek, litość, trwoga,
Piłkę traktują per noga!

Co roku pisał Edek noworoczne szopki, przypominając swoim ciepłym
humorem zdarzenia minionych dwunastu miesięcy. Ten prawnik z
wykształcenia od młodych lat związał się z prasą, a żyłkę satyryka
ujawnił najpierw w „Szpilkach”. Ostatnimi czasy ciężko chorował, uni-
kając życia towarzyskiego. Zmarł 25 marca, przenosząc się do lepsze-
go ze światów, gdzie już na niego od dawna czekali dawni przyjaciele
z kręgu „Szpilek”, „Pasma”, „Passy” i Ursynowsko-Natolińskiego Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalnego: Antoni Chodorowski, Marek Kasz,
Adam Molak, Jacek Chudzik, a także – Jerzy Machaj, Zdzisław Florsch,
Stanisław Nelken...

Żegnaj Edku, słusznie przewidywałeś, że „nie wszystek umrzesz”. Zo-
stały po tobie fraszki i dwie ursynowskie nazwy: Skwerek Złotówki przy
Polnej Róży i Ekologicznej na Kabatach oraz Góra Trzech Szczytów przy
Kazury. M a c i e j  P e t r u c z e n k o

Pożegnanie z Korkiem
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W tym roku Park Adrenaliny i Westernu w Runowie ko-
ło bardziej znanego Złotokłosu powitał wiosnę w spo-
sób bezprecedensowy dla swojego regionu - w na poły
kowbojskiej, na poły traperskiej atmosferze. 

Już 22 marca 2015 roku wraz z Piaseczyńsko-Grójecką Koleją Wą-
skotorową, Hodowlą Psów Zaprzęgowych “Z Klanu Wydry” i Staj-
nią Jeździecką Impuls pożegnaliśmy zimę zarówno w sposób tra-
dycyjny (topienie Marzanny zorganizowane przez Kolej ), jak i zu-
pełnie niespotykany (pokaz i wyścigi psich zaprzęgów, czyli w
skrócie “Przystanek Runów”.

Pokaz biegu psów północy określono jako moment kulminacyj-
ny dla całego wydarzenia, ubranego w bogaty zestaw atrakcji i
rozrywek przygotowanych tego wyjątkowego dnia dla gości Parku
Adrenaliny i Westernu Runów .

Miłośnicy klimatu Country & Western mieli do dyspozycji m.
in. takie atrakcje jak Zawody Drwali, po których dzielni zwycięzcy

mogli wygrać przejażdżkę psim zaprzęgiem, jak i typowo kowboj-
skie rozrywki w Old Town i na Main Street w postaci: Salonu Gier
w Saloonie, Liniowych Tańców Kowbojskich na scenie, Strzelnicy
Kowbojskiej i Indiańskiej za Rezerwatem Indian Nawaho.

Najbardziej aktywni uczestnicy wydarzenia, niezależnie od wie-
ku korzystali ze strefy paintballowej, ścianki wspinaczkowej oraz
marszu amatorów Nordic Walking po Lesie Chojnowskim, docenio-
nego nagrodami ufundowanymi przez burmistrza miasta i gminy
Piaseczno Zdzisława Lisa (a było o co walczyć - począwszy od kil-
ku egzemplarzy książki “Mieszkańcy wspominają - Łapmy stare Pia-
seczno” Małgorzaty Kawki, a kończąc na plecakach, kubkach, ko-
szulkach, kilku kilogramach smacznych krówek, a wszystko to z de-
signerskim logo Piaseczna ).

Dodatkowo na wszystkich czekały przejażdżki konne, pokazy hip-
piczne, specjały kuchni kowbojskiej, ognisko, muzyka i cała masa
dobrej zabawy.

Nikt nie wyjechał zawiedziony, za to wielu gości opuściło Park Ru-
nów z bagażem niesamowitych wrażeń, pamiątek (między innymi
tych wykonanych z własnymi podobiznami) oraz chęcią powróce-
nia do Parku Adrenaliny i Westernu Runów na II edycję Psich Za-
przęgów - Przystanku Runów, która jest zaplanowana już na Dzień
Dziecka.

Gorąco zapraszamy na kolejne wydarzenia !!!
O r g a n i z a t o r z y

wwwwww..kkoowwbboojjee..ccoomm..ppll
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//MMiiaasstteecczzkkooWWiillddWWeessttCCiittyy 
hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==wwcc33UURRrreecc__99cc 

wwwwww..ppaaiinnttbbaallll-rruunnooww..ppll
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ppaaiinnttbbaallll..rruunnooww 

W poniedziałek 23 marca
br. właściciele aut miesz-
kający przy ul. Narbutta,
w rejonie Skweru im. An-
toniego Słonimskiego, nie
mieli gdzie zaparkować
swoich samochodów. 

Wjazd od ulicy Kazimierzow-
skiej został zablokowany po-
przez ustawienie znaku “zakaz
ruchu”. Nad przestrzeganiem za-
kazu czuwał zmotoryzowany pa-
trol policji. Rozciągnięta na prze-
strzeni kilkuset metrów taśma z
napisem “TVN” stanowiła do-
datkowe zabezpieczenie przed
kierowcami usiłującymi zapar-
kować na ogólnie dostępnych
miejscach postojowych. Okaza-
ło się, że miejsce to zostało wy-
brane jako plener przez produ-
centów telewizyjnego tasiemca
emitowanego w TVN. 

Skwer Słonimskiego i otocze-
nie znajdującego się tam grun-
townie zmodernizowanego kina
“Iluzjon” stały się ulubionym
miejscem różnych ekip filmowych
kręcących tam odcinki seriali, re-
klamowe spoty oraz telewizyjne
programy. Przeważnie kierowni-
cy produkcji uprawiają samowo-
lę, bezprawnie blokując plastiko-
wymi pachołkami miejsca na po-

bliskim parkingu i na chodnikach
wzdłuż bardzo wąskiej w tym re-
jonie ulicy Narbutta. Chaos jest
niesamowity, duże samochody z
cateringiem często blokują prze-
jazd, mieszkańcy nie mają gdzie
zaparkować i często dochodzi do
ostrych pyskówek z filmowcami.

Poniedziałkowa sesja zdjęcio-
wa TVN została uzgodniona z
władzami samorządowymi.
Adam Sobieraj, rzecznik praso-
wy Zarządu Dróg Miejskich, po-
informował nas, że Skwer Sło-
nimskiego i tamtejszy odcinek
Narbutta podlega urzędowi dziel-
nicy Mokotów i zgodę na wyłą-
czenie ulicy z ruchu musiał wydać
tamtejszy wydział infrastruktu-
ry. Nie zdołaliśmy skontaktować
się z urzędnikami wydziału przed
wydaniem tego numeru Passy,
więc tą drogą zadajemy im na-
stępujące pytania: Czy opłata
wniesiona przez producenta tele-
wizyjnego tasiemca za wyłącze-
nie tego odcinka ulicy Narbutta z
ruchu jest aż tak wysoka, że daje
podstawę do wprowadzenia w
tym miejscu komunikacyjnego
chaosu i udręczenia okolicznych
mieszkańców? Czy nie można by-
ło odmówić prośbie TVN, deli-
katnie argumentując, że w stoli-

cy jest tysiąc podobnych miejsc, z
o wiele lepszą infrastrukturą dro-
gową, w których można kręcić
nie powodując zatorów i chaosu
komunikacyjnego? 

Ostatnie pytanie jest znacznie
poważniejszej natury: kto zapła-
ci za mycie aut, na których osiadł
rozpylany przez filmowców
sztuczny śnieg? (patrz foto). Ten
chemiczny specyfik osiadł także
na ławkach ustawionych na skwe-
rze, w tym na urządzeniach
mieszczącego się tam placu za-
baw dla dzieci. Trzeba nie mieć za
grosz wyobraźni, aby zezwolić
TVN na przeprowadzenie komer-
cyjnego przedsięwzięcia właśnie
w tym miejscu. Mieszkańcy oko-
lic Skweru Słonimskiego uprzej-
mie proszą władze dzielnicy Mo-
kotów, aby w przyszłości podob-
ne sytuacje nie miały miejsca. Na-
tomiast funkcjonariuszy moko-
towskiego oddziału Straży Miej-
skiej uprasza się o częstsze patro-
lowanie skweru i likwidowanie
uprawianego często w tym miej-
scu przez różnej maści filmow-
ców procederu polegającego na
nielegalnym blokowaniu na wie-
le godzin publicznych miejsc do
parkowania. P e t e   

F o t o :  S ł a w o m i r  G r u s z e c k i

Na drugim spotkaniu z cyklu „Localnych” Dyskusji prezentowany był kontro-
wersyjny projekt złożony do budżetu obywatelskiego o nazwie „Moto Arena Ur-
synów”. Projekt przewiduje utworzenie toru żużlowego w obszarze Zielonego
Ursynowa. 

Rozbudowana dyskusja nad tym projektem wydawała się bardzo potrzebna i tak też okazało się na
niedzielnym spotkaniu w klubokawiarni Local, przy al., KEN 47. Frekwencja dopisała. Obecni byli m.in.
mieszkańcy Zielonego Ursynowa, którzy wyrażali swój sprzeciw. Padały argumenty przeróżne, ale naj-
częściej poruszana kwestia dotyczyła luki w regulaminie Budżetu Partycypacyjnego, która w zasadzie
umożliwia zgłoszenie projektu, który ma charakterystykę ogólnomiejską w kategorii projektu lokal-
nego. Padały tez pytania o to, dlaczego w projekcie nie uwzględniono ekranów akustycznych, jak roz-
wiązany będzie problem z parkowaniem samochodów potencjalnych użytkowników tego obiektu, w
jakiej dokładnie odległości od zabudowy znajduje się ten obiekt, i wiele innych. Na szereg pytań uda-
ło się wspólnie wypracować konstruktywne odpowiedzi. Uwidoczniło się wiele szczegółowych roz-
wiązań zawartych w projekcie, ale i wiele niedociągnięć.  Dowiedzieliśmy się też, że projektodawca
na Ursynowie nie mieszka, a składa taki projekt, ponieważ jest na niego zapotrzebowanie.  Czy ist-
nieje popyt na tego rodzaju obiekt sportowy – opinie były podzielone. Owszem, pomysł ma też swo-
ich zwolenników. Czy dyskusja przybliżyła nas, mieszkańców Ursynowa do konkretnej konkluzji
nad tym projektem? Zdecydowanie tak. Wygląda na to, że była to dotychczas najlepsza okazja, aby
móc przedyskutować ten projekt.  Już teraz możemy zapowiedzieć, że przedyskutujemy również pro-
jekt Miejskiego Targowiska, złożony do Budżetu Obywatelskiego przez Panią Małgorzatę Siarkiewicz,
która piastuje funkcję sekretarza Stowarzyszenia Kupców-Inwestorów Giełdy „Na Dołku”.  Ten pro-
jekt również jest bardzo kontrowersyjny, między innymi ze względu na lokalizację, która jest wyty-
powana w sąsiedztwie bloków mieszkalnych przy ulicy Polaka i wbrew opinii Rady Dzielnicy Ursy-
nów, która to Rada negatywnie zaopiniowała tę lokalizację. Bardzo nas cieszy, jako organizatorów,
że „Localne” Dyskusje  przybliżają charakterystykę omawianych projektów w stopniu dużo bardziej
szczegółowym niż  prezentacje w ramach urzędowych spotkań. „Localne” Dyskusje są inicjatywą od-
dolną, sąsiedzką, co powoduje, że spotykają się z aprobatą mieszkańców.  Następne spotkanie już w
niedzielę o godz. 13:00 w klubokawiarni Local.

J A N  M I E C Z Y S Ł A W  Ł A W R Y N O W I C Z

Psie Zaprzęgi - Przystanek Runów, czyli western pod Piasecznem

Ciuchcią na Dziki Zachód i...Północ

Kto zapłaci za brak wyobraźni Lokalne dyskusje na Ursynowie
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„KREWni potrzebni”
IKEA Warszawa wspólnie z Parkami Handlowymi Targówek i Janki w sobotę 28 marca organizuje

akcję „KREWni potrzebni”, podczas której odbędzie się zbiórka krwi oraz rejestracja potencjalnych daw-
ców szpiku. Przedstawiciele Fundacji DKMS czekać będą w godz. 11.00-17.00 w trzech punktach na
terenie PH Janki i Targówek, a także przy wejściu głównym do sklepu IKEA Janki. Z kolei krew będzie
można oddać w ambulansach ustawionych przed IKEA Janki oraz IKEA Targówek w godz. 11.00-15.30.

Średnio co minutę ktoś w Polsce potrzebuje transfuzji krwi, a co godzinę ktoś inny dowiaduje się, że ma białaczkę, na którą jedy-
nym lekiem jest przeszczep komórek macierzystych z krwi lub szpiku kostnego. By utrzymać niezbędne dla ratowania życia i zdro-
wia chorych zapasy krwi Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa prowadzą stałe zbiórki krwi w swoich oddziałach, a
także liczne akcje w różnych miejscach w całym kraju. Podobnie działa Fundacja DKMS, której misją jest znalezienie dawcy dla każ-
dego, kto potrzebuje przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych. Obie organizacje poszukują ludzi gotowych „podzielić się”
swoją krwią lub szpikiem. By im pomóc w realizacji tego celu IKEA Warszawa wspólnie z Parkami Handlowymi organizuje w naj-
bliższą sobotę, 28 marca akcję „KREWni potrzebni”. Wszyscy chętni będą mogli oddać krew w  ambulansach ustawionych przed skle-
pami IKEA Janki i Targówek w godzinach 11.00-15.30, a także zgłosić się do bazy potencjalnych dawców szpiku w kilku punktach
na terenie PH Janki i Targówek oraz przed wejściem do sklepu IKEA Janki w godzinach 11.00-17.00.

Krew oddać mogą osoby w wieku od 18 do 65 lat, ważące co najmniej 50 kg i cieszące się dobrym zdrowiem. Na dzień przed za-
biegiem należy powstrzymać się od spożywania alkoholu oraz ograniczyć palenie papierosów. Osoby te powinny posiadać przy so-
bie dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem oraz numerem PESEL. Z kolei dawcą szpiku może zostać każdy zdrowy człowiek,
między 18 a 55 rokiem życia, również ważący nie mniej niż 50kg. Rejestracja zajmuje zaledwie chwilę, polega na przeprowadzeniu
wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Do rejestra-
cji niezbędny jest także numer PESEL. Oddanie szpiku nie jest bolesne i nie wpływa na zdrowie dawcy. Najczęściej, w 80% przypad-
ków, polega na oddaniu komórek macierzystych z krwi obwodowej i podobne jest do zabiegu oddania krwi w stacji krwiodawstwa.
Taki zabieg trwa ok 3 godzin. W pozostałych 20% przypadków wykorzystuje się drugą metodę, czyli pobieranie szpiku z talerza ko-
ści biodrowej.
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Ciąg dalszy dyskusji nad niejasnościami poczynań wokół Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych

Na co tak naprawdę idą tam publiczne pieniądze?
9

Sezon wyścigowy na wyciągnięcie
ręki. Na dniach zatwierdzony zo-
stanie plan gonitw na Służewcu na
ten rok. Tymczasem na wrocław-
skich Partynicach sytuacja staje się
coraz bardziej napięta, a nasza
poczta redakcyjna zaczyna pękać w
szwach. 

Konflikt we Wrocławiu nie służy roz-
wojowi wyścigów konnych w Pol-
sce, a na odwrót - jest czynnikiem

destrukcyjnym i destabilizującym tamtejsze
środowisko wyścigowe. „Passa” podjęła te-
mat na prośbę kilku osób, które w listach do
redakcji oskarżały kierownictwo Partynic o
nepotyzm i dyktatorski styl zarządzania pu-
blicznym obiektem. Na dzień dzisiejszy licz-
ba osób potwierdzających to, że na wrocław-
skim torze wyścigowym źle się dzieje, wzro-
sła do kilkudziesięciu.  

WTWK - Partynice jest jednostką
budżetową gminy Wrocław, a ka-
dra dyrektorska toru ma etaty w

tamtejszym urzędzie miejskim. Do niedaw-
na zastępcą dyrektora Jerzego Sawki był Ro-
bert Świątek, trener koni wyścigowych, któ-
rego podopieczni wygrali w ubiegłym sezo-
nie  ledwie trzy gonitwy. Nie notujący sukce-
sów na torze Świątek jest na Partynicach
bardzo wpływową osobistością i wspólnie z
dyrektorem Sawką, menedżerem sportu i
hodowcą Jarosławem Zalewskim oraz preze-
sem Dolnośląskiego Towarzystwa Wyścigów
Konnych - Partynice Adamem Suchorzew-
skim tworzy na torze, będącym własnością
miasta, grupę trzymającą twardą ręką wła-
dzę. 

Zebrane przez nas informacje posta-
nowiliśmy zweryfikować, kierując
do biura prasowego UM we Wro-

cławiu szereg pytań w trybie ustawy ”Prawo

prasowe”. Udzielone nam odpowiedzi, opa-
trzone wbrew prawu moralizatorskim ko-
mentarzem  urzędniczki, są mętne i zdają się
w dużej części potwierdzać płynące z Party-
nic  alarmujące wieści. W kilku przypad-
kach ocierają się o schizofrenię i są po pro-
stu kłamliwe. Szczególnie odpowiedzi na
dwa pierwsze pytania, z których wynika, że
Gmina Wrocław nie dofinansowuje Dolno-
śląskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych
- Partynice, tylko... wpłaca na konto banko-
we tej organizacji konkretne pieniądze. Ko-
nia z rzędem temu, kto rozszyfruje tę słow-
ną ekwilibrystykę. Dalej też jest śmiesznie.
“Nie ma żadnego planu prywatyzacji” - czy-
tamy w odpowiedzi na pytanie nr 8. W punk-
cie 9 zaś autorka zaprzecza sama sobie pi-
sząc: “... pierwotny plan prywatyzacyjny z
czasów pełnomocnika prezydenta ds wyści-
gów konnych Wiesława Saniewskiego... nie
zyskał akceptacji Urzędu Miasta. W tej sytu-
acji WTWK - Partynice ogłosił otwarty, unij-
ny  przetarg na realizację ZADANIA. W jego
wyniku to nie WTWK-Partynice, lecz opera-
tor, zwycięzca przetargu, Dolnośląskie Towa-
rzystwo Wyścigów Konnych - Partynice, de-
cyduje o wyborze trenerów, którzy mają za-
pewnić należytą obsługę partynickiej bazy
treningowej...”. 

P ytamy: przetarg na realizację ja-
kiego konkretnie zadania? Chyba
tożsamego ze wspomnianym wcze-

śniej pierwotnym planem prywatyzacyj-
nym, bo nie sposób inaczej odczytać wro-
cławskiej urzędniczki - Sfinksa. Wymienio-
ny z nazwiska przez wrocławską urzęd-
niczkę Wiesław Saniewski potwierdza, że
plan prywatyzacyjny na Partynicach ist-
niał i istnieje, tyle że pod różnymi nazwa-
mi (czytaj oświadczenie). W ogóle urzęd-
niczka z Wrocławia najwyraźniej nie wie, co
pisze. Nie ma bowiem czegoś takiego jak
unijny przetarg. Jest postępowanie o udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego, które z uwa-
gi na wartość przedmiotu zamówienia pu-
blikuje się w Dzienniku Urzędowym Publi-
kacji Europejskich.

Zatrzymajmy się na chwilę przy Dol-
nośląskim Towarzystwie Wyścigów
Konnych - Partynice, które

wygrałowspomniany przetarg“na zorganizo-
wanie i obsługę bazy treningowej koni wy-
ścigowych na Wrocławskim Torze Wyści-
gów Konnych – Partynice oraz współorgani-
zację wyścigów konnych”. Zwracamy uwa-
gę na słowo “współorganizacja”. Dolnoślą-
skie Towarzystwo to zupełnie nowy byt wy-
ścigowy, zostało bowiem zarejestrowane w
dniu 29 maja 2012 r. W każdym przetargu
kluczową kwestią jest Specyfikacja Istot-
nych Warunków Zamówienia (SIWZ). To
tam zamawiający precyzyjnie przedstawia
swoje wymagania. Nowo powstałe DTWK-
-Partynice, mające swoją siedzibę w pry-
watnym mieszkaniu, byłoby praktycznie bez
szans gdyby w SIWZ postawiono wymóg
posiadania doświadczenia w świadczeniu
usług polegających na “organizowaniu wy-
ścigów konnych (gonitw)”. Doświadczenie
DTWK-Partynice w organizowaniu gonitw
było bowiem zerowe. Wymóg posiadania
doświadczenia na tym polu byłby jednak
korzystny dla samych wyścigów, bo różnica
między profesjonalistą a amatorem jest prze-
cież zasadnicza. Ale nie dla zamawiającego,
czyli kierownictwa Wrocławskiego Toru Wy-
ścigów Konnych - Partynice. 

A matorzy zdołali pokonać w prze-
targu zawodowców m. in. dzięki
zastąpieniu w SIWZ słów “organi-

zację wyścigów konnych” na “współorga-
nizację wyścigów konnych”. Sformułowanie
warunku ograniczającego innych wykonaw-
ców, którzy mają doświadczenie nie tylko
we współorganizowaniu, lecz także w orga-
nizowaniu wyścigów konnych (co jest poję-
ciem szerszym), lub tylko w organizowa-
niu wyścigów konnych, stanowi naszym
skromnym zdaniem naruszenie przez za-

mawiającego warunku uczciwej konkuren-
cji. Z informacji pochodzących z wiarygod-
nego źródła, wynika, że przetarg był przy-
gotowywany “na kolanie” oraz konsulto-
wany z Dolnośląskim Towarzystwem Wyści-
gów Konnych - Partynice, które potem prze-
targ wygrało. 

Po zapoznaniu się z SIWZ nasi redak-
cyjni eksperci zgodnie orzekli, że
przetarg w ogóle nie powinien się

odbyć, gdyż istnieje duże prawdopodobień-
stwo, iż jest to próba wyprowadzania z ka-
sy miejskiej pieniędzy dla niezaradnych (sic!,
tak sformułowano zapis) przedsiębiorców,
czyli kilku wyznaczonych w sposób arbitral-
ny przez DTWK-Partynice trenerów, którzy
na mocy decyzji kierownictwa tego stowa-
rzyszenia będą otrzymywać dotacje na tre-
nowane konie. Nie dostrzegliśmy w statucie
gminy Wrocław takiego rodzaju wydatku,
jak napychanie kabz niezaradnym przed-
siębiorcom pieniędzmi podatników. Opo-
zycja w radzie miasta powinna postulować
zbadanie tego wydatku przez Regionalną
Izbę Obrachunkową w kwestii jego legal-
ności i celowości. SIWZ będzie kluczowym
załącznikiem w naszym wniosku do NIK o
przeprowadzenie na Partynicach kontroli
doraźnej.

Co do przetargów organizowanych
na Partynicach, bardzo ciekawie
zapowiada się przetarg na dosta-

wę (z montażem) stajni letniej z 20. boksa-
mi dla koni. Jest to zwykła robota budowla-
na, ale w SIWZ opisano ją jako dostawę z
montażem. Zamawiający zaprzecza sam so-
bie, bo jednocześnie wymaga od wykonaw-
ców wykazu robót budowlano – montażo-
wych, co jest przekroczeniem uprawnień
zamawiającego, o ile przedmiotem zamó-
wienia ma być dostawa. A nie jest nim dosta-
wa, bo opis zamówienia w sposób jedno-
znaczny wskazuje na roboty budowlane –
wylewka betonowa, instalacje elektryczne i
wodne, etc. Opisywanym przedmiotem za-
mówienia powinien być projekt budowlany

zgodny z zapisami miejscowego (ogólnego)
planu zagospodarowania przestrzennego.
Tymczasem nie wskazano miejsca posado-
wienia boksów i nie poinformowano PINB o
planowanej inwestycji, więc wygląda to na
klasyczną samowolę budowlaną. 

Zwyczajowa kolej rzeczy wygląda tak:
zamawiający wyklucza jedy-
nypodmiot oferujący wykonanie

zadania – bez uprzedniego wezwania go do
uzupełnienia dokumentów, co w tym
wypadku już nastąpiło w dniu 4 marca br.
Następnie szybko organizuje drugi przetarg,
aby  w efekcie próbować wydać pieniądze z
tzw. wolnej ręki. Dziwnym trafem przetarg
ogłoszono dopiero 17 lutego br., a więc led-
wie dwa miesiące przed “pierwszą bombą” se-
zonu. ”Passa zada” sobie trud ustalenia w
tamtejszym PINB, czy lokalizacja tego typu
obiektu nie wiąże się z koniecznością przed-
stawienia projektu budowlanego i uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę.

Do sprawy będziemy wracać wraz
z napływem kolejnych informacji,
których z tygodnia na tydzień jest

coraz więcej. Jesteśmy cierpliwi i metodycz-
ni w zwalczaniu patologii na różnych ob-
szarach życia publicznego, w tym w samo-
rządzie gminnym. Ostatnio po wielomie-
sięcznej batalii nie pozwoliliśmy urzędni-
kom warszawskiego BGN sprzedać lokato-
rów jednej z kamienic na Mokotowie spad-
kobiercom byłego właściciela. Wykonanie
decyzji zostało wstrzymane, a prokuratura
wszczęła z naszej inicjatywy dwa śledztwa
w sprawie. To informacja dla decydentów z
Partynic: ”Passa” nie odpuszcza ważkich
społecznie tematów.  

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

KKOOMMUUNNIIKKAATT:: W związku z licznymi zapy-
taniami informuję, że program gonitw na
Służewcu  “z m do m wyścigi konne” nie bę-
dzie wydawany.

M a ł g o r z a t a  O l c z a k - K a r a s z e w s k a

Pan Maciej Petruczenko
Redaktor naczelny 

Tygodnika Passa

Szanowny Panie Redaktorze,

Zgodnie z prośbą p. Tadeusza Porębskiego przesyłam odpowiedzi na pytania zadane w re-
dagowanym przez Pana tygodniku. Jednocześnie pragnę zauważyć, że przywykliśmy do ta-
kich standardów dziennikarskich, które nakazują zapytać opisywaną stronę o jej stanowisko,
a potem publikować tekst. Natomiast Tadeusz Porębski  najpierw oskarżył  kierownictwo jed-
nostki budżetowej Gminy Wrocław, a następnie zadał pytania. Ponieważ przedmiotem tej ko-
respondencji nie jest krytyczna analiza tekstu p. Porębskiego przedstawiamy tylko jeden z do-
wodów na jego intencje - zmanipulowaną treść internetowego wpisu Josefa Sedlaczka.

Oryginalna wersja Sedlaczka (www.finisz.pl): „Gdy powiedziałem JZ, że w żadnym kra-
ju nie zaznałem tego co tutaj, usłyszałem że mnie tu nikt nie trzyma, a jeżeli mi się nie podo-
ba to mam spier** tam, skąd przyszedłem”. Wersja Porębskiego (Passa): „Kiedy powiedzia-
łem dyrektorowi Sawce, że w żadnym kraju nie zaznałem tego, co tutaj, usłyszałem, że nikt
mnie tu nie trzyma, a jeżeli mi się nie podoba to mam spier...ć tam, skąd przyszedłem”. To świa-
dome kłamstwo.

11.. NNaa jjaakkiicchh zzaassaaddaacchh mmiiaassttoo WWrrooccłłaaww ddooffiinnaannssoowwuujjee DDoollnnoośślląąsskkiiee TToowwaarrzzyyssttwwoo WWyyśśccii-
ggóóww KKoonnnnyycchh - PPaarrttyynniiccee??

Gmina Wrocław nie dofinansowuje Dolnośląskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych -
Partynice. DTWK - Partynice wygrało natomiast przetarg na zorganizowanie i obsługę bazy
treningowej koni wyścigowych na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice oraz
współorganizację wyścigów konnych i na realizację tego celu otrzymuje środki wydzielone z
budżetu Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych -Partynice w Wieloletnim Planie Finanso-
wym Gminy Wrocław.  

22.. NNaa cczzyyjjee kkoonnttoo bbaannkkoowwee ttrraaffiiaajjąą ttee śśrrooddkkii??
Środki z tytułu wygranego przetargu co miesiąc w postaci ryczałtu trafiają na konto Dol-

nośląskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych  - Partynice.

33.. CCzzyy uurrzząądd mmiieejjsskkii wwee WWrrooccłłaawwiiuu nnaa bbiieeżżąąccoo kkoonnttrroolluujjee rrzzeetteellnnoośśćć ggoossppooddaarroowwaanniiaa ppuu-
bblliicczznnyymmii śśrrooddkkaammii oorraazz zzaassaaddnnoośśćć iicchh wwyyddaawwaanniiaa??

Tak.

44.. DDoo kkooggoo ttrraaffiiłł zzaakkuuppiioonnyy nnaa PPaarrttyynniiccaacchh sspprrzzęętt jjeeźźddzziieecckkii ((ddeerrkkii,, kkaannttaarryy,, wwęęddzziiddłłaa,, eettcc..))
ii kkttoo ppeerrssoonnaallnniiee ddookkoonnyywwaałł zzaakkuuppóóww??

Sprzęt jeździecki kupowany był zawsze do partynickich stajni, rekreacyjnej i wyścigo-
wych. Zakupów dokonywali i dokonują upoważnieni pracownicy WTWK-Partynice.

55.. JJaakkiiee bbyyłłyy ppoowwooddyy,, żżee ffiirrmmaa ““EEll DDoorroo”” mmiimmoo wwyyggrraanniiaa pprrzzeettaarrgguu nnaa ddoossttaawwyy ppaasszzyy zzoo-
ssttaałłaa wwyykklluucczzoonnaa?? CCzzeemmuu nniiee zzoossttaałł pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyy kkoolleejjnnyy pprrzzeettaarrgg,, aa nnaa ttoorr ttrraaffiiłłaa nnaajjddrroożż-
sszzaa ppaasszzaa nnaa rryynnkkuu ((RReedd MMiillllss)) ddyyssttrryybbuuoowwaannaa pprrzzeezz wwłłaaśścciicciieellaa jjeeddnneeggoo zz kkoonnii ttrreennoowwaannyycchh
pprrzzeezz ppaannaa RRoobbeerrttaa ŚŚwwiiąąttkkaa..

WTWK- Partynice był zmuszony do wypowiedzenia umowy, ponieważ pasze firmy El Do-
ro - na zlecenie  firmy  El Doro oraz WTWK- Partynice - zostały dwukrotnie przebadane
przez wyspecjalizowane laboratorium i oba badania wykazały, że pasze nie spełniają parame-
trów określonych w SIWZ. Kolejne zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z Prawem za-
mówień publicznych.

66.. CCzzyy uurrzzęęddnniiccyy mmiieejjssccyy bbaaddaallii pprrzzeebbiieegg pprrzzeettaarrgguu nnaa oorrggaanniizzaaccjjęę ggoonniittww nnaa ppaarrttyynniicckkiimm
ttoorrzzee??

Jeśli ma pan na myśli przetarg  na zorganizowanie i obsługę bazy treningowej koni wyści-
gowych na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice oraz współorganizację wyści-
gów konnych to zasady tego przetargu były  analizowane przed jego ogłoszeniem przez
urzędników miejskich i prawników. Do przebiegu przetargu nie było żadnych zastrzeżeń. W
związku z tym nie było powodów do zlecenia  badania tego procesu.

77.. KKttoo jjeesstt ttwwóórrccąą wwddrraażżaanneeggoo ww żżyycciiee ppllaannuu pprryywwaattyyzzaaccyyjjnneeggoo??
Nie ma żądnego planu prywatyzacyjnego. Jeśli pod pojęciem “plan prywatyzacyjny” ma

Pan na myśli zorganizowanie i obsługę bazy treningowej koni wyścigowych pierwszy raz pro-
jekt pojawił się w czasie, gdy pełnomocnikiem prezydenta ds. wyścigów konnych był pan Wie-
sław Saniewski (w okresie działania Wrocławskiego Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji). Po
reaktywacji Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice ekipa dyrektora Jerzego Saw-
ki skutecznie kontynuowała tę ideę.

88.. CCzzyy uurrzząądd mmiieejjsskkii wwee WWrrooccłłaawwiiuu zzlleecciiłł wwyykkoonnaanniiee eekkssppeerrttyyzzyy pprraawwnneejj oocceenniiaajjąącceejj zzggoodd-
nnoośśćć zz pprraawweemm kkoonnssttrruukkccjjęę ppllaannuu pprryywwaattyyzzaaccjjii,, kkttóórraa nnaasszzyymm zzddaanniieemm nnoossii zznnaammiioonnaa nniiee-
lleeggaallnneeggoo wwyykkoorrzzyyssttyywwaanniiaa ppuubblliicczznnyycchh śśrrooddkkóóww ddoo wwłłaassnneejj ddzziiaałłaallnnoośśccii ggoossppooddaarrcczzeejj??

Nie ma  żadnego planu prywatyzacji, pytanie prawdopodobnie dotyczy przetargu na ob-
sługę bazy treningowej. Wyłoniony w przetargu podmiot organizuje i obsługuje bazę trenin-
gowa dla koni wyścigowych. Projekt zorganizowania i obsługi bazy treningowej koni wyści-
gowych był analizowany przez urzędników miejskich i prawników.  W tej sytuacji natychmiast
po tej ekspertyzie prawnej zlecanie kolejnej ekspertyzy prawnej byłoby bezcelowe.

99.. CCzzyy pprryywwaattyyzzoowwaanniiee wwyyłłąącczznniiee pprraaccoowwnniikkóóww ((ttrreenneerróóww)) PPaarrttyynniicc ii pprrzzeekkaazzaanniiee nnaa tteenn
cceell zz bbuuddżżeettuu mmiiaassttaa WWrrooccłłaaww 44,,22 mmllnn zzłł pprrzzeezz ookkrreess 55 llaatt jjeesstt zzggooddnnee zz pprraawweemm??

Myli Pan dwie kwestie: pierwotny plan prywatyzacyjny z czasów pełnomocnika prezyden-
ta ds wyścigów konnych Wiesława Saniewskiego z zrealizowaną koncepcją zorganizowania
i obsługi bazy treningowej koni wyścigowych. Plan nadzorowany przez Saniewskiego zakła-
dał min. trzyletni okres wspomagania partynickich trenerów. Obecna dyrekcja WTWK-Par-
tynice kontynuowała ten projekt z małą korektą - skonkretyzowała czas jego trwania na pięć
lat. Jednak ten zamysł - z czasów pełnomocnika i aktualnego kierownictwa toru - nie uwzględ-
niał obowiązujących przepisów prawa. Dlatego nie zyskał akceptacji Urzędu Miasta. W tej sy-
tuacji WTWK - Partynice ogłosił otwarty, unijny  przetarg na realizację  zadania. W jego wy-
niku to nie WTWK-Partynice, lecz operator, zwycięzca przetargu, Dolnośląskie Towarzy-
stwo Wyścigów Konnych - Partynice, decyduje o wyborze trenerów, którzy mają zapewnić na-
leżytą obsługę partynickiej bazy treningowej.  Przetarg ten obejmuje tylko trzyletni okres. Je-
śli program będzie miał kontynuację, to na następne dwa lata - w myśl obecnie obowiązują-
cych przepisów - trzeba będzie ogłosić następny. Dyrekcja WTWK-Partynice zamierza tak zro-
bić. Obsługa bazy treningowej koni wyścigowych w postaci przeprowadzanej przez WTWK-
-Partynice już po pierwszym, trzyletnim etapie, przyniesie Gminie Wrocław wymierne korzy-
ści gospodarcze, zmniejszy koszty funkcjonowania toru i uruchomi energię ludzką. Wymie-
nione wyżej działania pozostają w zgodzie z prawem.

A n n a  B y t o ń s k a
W y d z i a ł  K o m u n i k a c j i  S p o ł e c z n e j

U r z ą d  M i e j s k i  W r o c ł a w i a
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OŚWIADCZENIE
W związku z pojawieniem się w tekście p. Anny Bytońskiej mojego nazwiska w kon-

tekście tzw.  prywatyzacji, co dla wielu osób może być mylące, pozwolę sobie na kilka
słów komentarza.

Wbrew temu, co pisze pani Bytońska, plan prywatyzacyjny istnieje od dawna, tylko-
przyjmuje różne nazwy. Od samego początku wprowadzanych przeze mnie zmian na
torze partynickim – aż do międzynarodowej dwudniówki we wrześniu 2013 roku, gdy
kończyłem swoją misję – plan ten nazywany był „prywatyzacją bazy treningowej”. Je-
go jedynym autorem był trener Robert Świątek, późniejszy kierownik działu wyścigów,
a następnie zastępca dyrektora WTWK – Partynice (ciekawe, że to nazwisko nigdzie w
tekście p. Bytońskiej nie pada). Z korespondencji, jaką w trakcie trudnych walk o przy-
szły kształt wrocławskich wyścigów prowadziłem z wiceprezydentem Wrocławia Macie-
jem Blujem, wynikało, że celem prywatyzacji było m. in. „zażegnanie eskalacji środowi-
skowych konfliktów”, w co bardzo wówczas wierzyłem. Dzisiaj, jak widać, tzw. prywa-
tyzacja bazy treningowej, występująca pod nazwą „obsługa bazy treningowej wyścigów
konnych”, niestety, nie tylko nie niweluje środowiskowych konfliktów na Dolnym Ślą-
sku i na wrocławskim torze, ale  je na nowo wywołuje i pogłębia.

W i e s ł a w  S a n i e w s k i
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Niedzielny koncert “Dzieci
śpiewają folk”, z cyklu
“Tam, gdzie gra muzyka”,
zorganizowany w ursy-
nowskim Domu Sztuki
SMB “Jary”, miał wyjąt-
kowy charakter. 

Na estradzie wystąpiło ponad
dwadzieścioro kilkulatków two-
rzących instrumentalno-wokal-
ny zespół “Fleciki” z Kałuszyna,
miasta w powiecie mińskim od-
ległego o pięćdziesiąt kilome-
trów od Warszawy. 

Z “Flecikami” przybyła kieru-
jąca zespołem Wanda Stryczyń-
ska, która w miłych słowach po-
dziękowała słuchaczom za przyj-
ście na koncert.

Występ w Domu Sztuki był
owocem warsztatów muzycz-
nych, które prowadzi w Kałuszy-
nie z “Flecikami” (i ich najmłod-
szą sekcją nazwaną “Słodziaka-
mi”) znany, głównie z zespołu
Balkan Sevdah, muzyk folkowy
Marcin Zadronecki. On też pro-
wadził koncert, podśpiewywał
z dziećmi i akompaniował im na
tamburze (instrumencie struno-
wym, szarpanym, wywodzącym
się z Indii, ale rozpowszechnio-
nym także na Bałkanach), w asy-
ście Małgorzaty Pałubskiej

(skrzypce) oraz Zofii Pieniak
(wiolonczela).

W wykonaniu faktycznie gra-
jącego na flecikach i śpiewają-
cego zespołu usłyszeliśmy wy-
łącznie tradycyjne utwory, za-
równo polskie, jak i pochodzą-
ce z różnych krajów bałkań-
skich. Łagodnego, harmonijne-
go brzmienia “Flecików” słu-
chało się z prawdziwą przyjem-
nością, a że koncerty z cyklu
“Tam, gdzie gra muzyka” peł-
nią także funkcję edukacyjną,
Marcin Zadronecki mówił, skąd
pochodzą poszczególne melo-

die i pieśni, tłumaczył pokrótce
słowa pieśni z Bałkanów i uczył
dziecięcą część publiczności
wyklaskiwania różnych ryt-
mów (“na dwa”, “na trzy”, “na
cztery”).

To było sympatyczne, udane
muzyczne popołudnie, o czym -
gdy dobiegło końca - świadczy-
ły wypowiedzi zarówno dziecię-
cych, jak i dorosłych słuchaczy. A
wszyscy mieli tę przyjemność za
darmo, dzięki pokryciu kosztów
przez Dzielnicę Ursynów m.st.
Warszawy. 

A B U

Budowa ulicy Branickiego w Maisteczku
Wilanów stała się faktem. Na sesji w
dniu 12 marca Rada Warszawy, na wnio-
sek Zarządu Dzielnicy Wilanów, wprowa-
dziła zmiany w budżecie m.st Warszawy i
przyznała pieniądze - 7 mln zł - na budo-
wę ulicy Branickiego na odcinku od ul.
Sarmackiej do al. Rzeczypospolitej. 

Inwestycja obejmie 400-metrowy odcinek uli-
cy, który po zakończeniu budowy otrzyma nową
nawierzchnię - dwie jezdnie po dwa pasy każda,
poszerzone w rejonie skrzyżowań do 3 lub 4 pa-
sów, obustronne chodniki o szerokości 3 m i jed-
nostronną ścieżkę rowerową (po stronie połu-
dniowej) o szerokości 2 m. Na wysokości ulicy
Sarmackiej powstanie rondo z sygnalizacją świetl-
ną, zostanie zamontowana także sygnalizacja
świetlna na skrzyżowaniu z al. Rzeczypospolitej.
W ramach budowy będzie wykonane odwodnie-
nie ulicy. Przetarg na wykonawcę inwestycji powi-
nien zostać ogłoszony już wkrótce, zakończenie in-
westycji planowane jest na jesień tego roku. 

Budowa ulicy Branickiego na odcinku od ul.
Przyczółkowej do ul. Sarmackiej prawdopodobnie
będzie realizowana we współpracy z prywatnym
inwestorem.

Do końca tego roku zostanie zrealizowany ostat-
ni etap przebudowy ulicy Klimczaka. Zarząd Dziel-

nicy Wilanów podpisał umowę z prywatnym inwe-
storem, który będzie partycypował w kosztach
ostatniego etapu przebudowy ulicy Klimczaka - od
ulicy Kieślowskiego do ulicy Przyczółkowej. Prze-
budowa będzie logiczną kontynuacją dotychcza-
sowych prac przy tym układzie drogowym. Na
skrzyżowaniu ulic Klimczaka i Kieślowskiego po-
wstanie rondo, na odcinku do ulicy Przyczółkowej
zostanie wybudowana nowa jezdnia. Chodniki
znajdą się po obu stronach jezdni, a ścieżka rowe-
rowa - po stronie północnej. Rozpoczęcie budowy
ronda zaplanowane jest na koniec kwietnia. 

Na terenie Wilanowa Wysokiego pojawią się
kolejne skrzyżowania wyniesione, które są ele-
mentem znacząco wpływającym na bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym. Skrzyżowania poja-
wią się na ulicy Lentza, na skrzyżowaniach z uli-
cami: Jabłonowskiego, Gubinowską i Kubickie-
go. W tych miejscach zostanie wykonane ozna-
kowanie poziome wskazujące na fakt, iż są to
skrzyżowania równorzędne. Dodatkowo wyty-
czone zostaną dodatkowe przejścia dla pieszych
na wschodnich wlotach wcześniej wymienio-
nych skrzyżowań. W celu poprawy widoczności
na przejściach dla pieszych przewiduje się mon-
taż słupków, które wyeliminują niedozwolone
parkowanie pojazdów.

y b y

„Piękno malarstwa” to ty-
tuł wystawy (replik) zwo-
jów z Narodowego Mu-
zeum Pałacowego na Taj-
wanie. Prezentowane pra-
ce należą do różnych nur-
tów tradycyjnego malar-
stwa chińskiego. 

Dodatkowo pokazano też ozdob-
ne i użytkowe obiekty ceramiczne.
Artyści przedstawiają otaczającą ich
przyrodę, nastrojowe pejzaże, mo-
tywy gór, zwierzęta, kwiaty. 

Narodowe Muzeum Pałacowe
w Tajpej jest najbardziej presti-
żowym muzeum na Tajwanie.
Odwiedza je rocznie prawie 4,5
mln osób. Posiada swojej kolekcji
ponad 650 tys. dzieł starożytnej
sztuki chińskiej. Główne ekspo-
zycje w NMP obejmują m.in. ma-
larstwo, kaligrafię, drogocenne
książki i dokumenty, ceramikę i
porcelanę, brązy, dzieła wykona-
ne z jadeitu. Muzeum powstało w
1925 r. w Zakazanym Mieście w
Pekinie, wkrótce po wygnaniu

ostatniego cesarza. Zbiory obej-
mują kosztowności i dzieła sztu-
ki gromadzone przez władców
na przestrzeni wieków. W 1948 r.
w związku z wojną domową w
Chinach wznowioną po II wojnie
światowej, rząd Republiki Chiń-
skiej zdecydował o ewakuowa-
niu na Tajwan najbardziej war-

tościowych zasobów dziedzictwa
kulturowego.

Ekspozycja w Muzeum Pała-
cu Króla Jana III w Wilanowie to
ukoronowanie wieloletniej
owocnej współpracy i wymiany
kulturowej z Biurem Gospodar-
czym i Kulturalnym Tajpej w
Polsce. M M

Dwie młode artystki, reżyserka filmowa
Aneta Kopacz i fotograficzka Magda Hu-
eckel, uświetniły sobotni seans Kina Do-
kumentu w Domu Sztuki SMB “Jary” na
Ursynowie, nazwany “Oscarowe remini-
scencje”. 

Publiczności, która zajęła wszystkie miejsca na
widowni, pokazano wstrząsające polskie dzieła, no-
minowane w tym roku do Oscara w kategorii “Naj-
lepszy krótkometrażowy film dokumentalny”. Mo-
wa oczywiście o “Joannie” Anety Kopacz i “Naszej
klątwie” Tomasza Śliwińskiego, taty cierpiącego na
bezdech (tzw. “klątwę Ondyny”) maleńkiego Le-
osia, którego mamą jest Magda Hueckel.

Oba filmy - i “Joanna”: subtelne studium nieule-
czalnie chorej kobiety (dziś już nieżyjącej), która
przygotowuje na swoje odejście kilkuletniego sy-
na, i “Nasza klątwa”: ujmująco szczery zapis zwie-
rzeń rodziców Leosia ze zmagań z nieszczęściem,
zrobiły duże wrażenie na widzach. Doceniono je
m.in. za to, że bolesne problemy poruszają w spo-
sób nie odbierający nadziei, chwilami wręcz po-
godny.

Dyskusja z Anetą Kopacz i Magdą Hueckel po
projekcji, którą prowadzili Piotr Śliwiński i An-

drzej Bukowiecki, należała do najciekawszych w
historii Kina Dokumentu. I do najdłuższych: na wi-
downi trwała grubo ponad godzinę, a potem prze-
niosła się w kuluary.

Dotknęła zagadnień związanych z samymi fil-
mami, ich realizacją i wizytą obu pań w Los Ange-
les w związku z ceremonią wręczania Oscarów, ale
przedtem wykroczyła daleko poza te kręgi tema-
tyczne. W poważnej, aczkolwiek też nie pozbawio-
nej lżejszych akcentów, rozmowie, do której włą-
czyli się nastoletni widzowie, zachęceni przez
Anetę Kopacz, zastanawiano się, jak radzimy so-
bie z własnym i cudzym cierpieniem, czy właści-
wie na nie reagujemy i dlaczego często czujemy się
w takich chwilach osamotnieni.

Wydarzeniem bodaj bezprecedensowym w Ki-
nie Dokumentu było rozdawanie przez zaproszo-
nych twórców, w tym wypadku Anetę Kopacz i
Magdę Hueckel, autografów.

To był długi, piękny wieczór, przygotowany
wspólnie ze Studiem Filmowym Kalejdoskop, przy
partnerskim wsparciu Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich, sfinansowany zaś ze środków Dziel-
nicy Ursynów m.st. Warszawy, co umożliwiło bez-
płatny wstęp. B A U

Mali artyści z Kałuszyna

Piękno malowane tuszem

Rozbudowa ul. Wołoskiej

Oscarowe dziewczyny

Ważne inwestycje drogowe

Przy ul. Wołoskiej widać
już krawężniki nowej jezd-
ni, przebudowano także
niemal wszystkie instala-
cje podziemne. Od środy
25 marca plac budowy
rozszerzy się na ul. J.P.
Woronicza.

Trwa budowa drugiej jezdni
ul. Wołoskiej pomiędzy Racła-
wicką a Konstruktorską, przebu-
dowywane są wloty w ul. Woło-
ską z Racławickiej i A.E. Odyńca.
Układana jest podbudowa, usta-
wiane krawężniki, które poka-
zują dokładnie gdzie będzie no-
wa jezdnia. “Branżowcy” prze-
budowali już prawie wszystkie
instalacje podziemne - teletech-
niczne, elektroenergetyczne, ga-
zowe, wodociągowe; trwa bu-
dowa kanalizacji deszczowej i
sanitarnej.

Od środy, 25 marca ok. godz.
21.00 zwężona będzie ul. J.P.
Woronicza pomiędzy ul. Beł-
ską a Marzanny. Na odcinku od
ul. Bełskiej do ul. Wołoskiej wy-
łączone z ruchu będą prawe pa-
sy obydwu jezdni, a przejezdne
pozostaną środkowe pasy ru-
chu. Natomiast na odcinku od
ul. Wołoskiej do wjazdu na

osiedle ok. 50 m za ul. Marzan-
ny zamknięta zostanie północ-
na jezdnia, a ruch po jednym
pasie w każdym kierunku zo-
stanie skierowany na jezdnię
południową. Tak będzie do
końca maja, w tym czasie prze-
budowane zostaną instalacje
podziemne i jezdnie ul. J.P. Wo-
ronicza.

Zarząd Miejskich Inwestycji
Drogowych buduje drugą jezd-
nię pomiędzy ul. Racławicką a
Konstruktorską czyli na odcin-
ku, gdzie pozostał ok. 1200 m

fragment z jedną jezdnią o
dwóch pasach ruchu. Przebu-
dowane zostaną skrzyżowania
z ulicami J.P. Woronicza oraz
Racławicką i A.E. Odyńca. Po-
wstaną także chodniki, drogi
dla rowerów oraz zatoki przy-
stankowe. W ramach inwestycji
przebudowana zostanie także
trasa tramwajowa na tym od-
cinku wraz z pętlą na ul. Woro-
nicza. Prace zakończą się w
marcu 2016 r., ich koszt to 82
mln zł.
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Piórem Derkacza

Wojciech Matyjasiak 
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“Ursynów 100% Legia”- taki tekst można przeczytać na ścianie świeżo odnowionego budynku. Ska-
la poparcia młodego kibica dla swojego ukochanego klubu jest maksymalnie imponująca. W praw-
dziwej demokracji 100% zwolenników to wynik praktycznie nieosiągalny!. Aby posiadać władzę, wy-
starczy mieć zwykłą większość i tu procenty nie mają znaczenia. Skoro 100% władzy jest realnym osią-
gnięciem demokratycznych wyborów, nie dziwmy się młodemu człowiekowi, że zgarnął wszystkich
do jednego klubu. Legii, mającej takie poparcie, nie wypada nic innego, jak tylko rządzić w lidze.

J e r z y  D e r k a c z

Słownikowe, dotychczas niezmienione przez poprawność polityczną zna-
czenie obu słów jest jasne. Człowiek postępowy, to taki, który idzie do przo-
du przyjmując najnowsze idee, wstecznik, zaś, broni przestarzałych po-

glądów, które wielokrotnie już straciły prawo bytu, ale jego zdaniem i tak są nie-
naruszalne, bo zawsze tak było. Czyli jak napisał Edward Stachura” “Ty i ja - te-
atry to są dwa”. 

Zauważyłem ostatnio u siebie tendencję do stawiania oczywistych pytań, na które i jednym, i dru-
gim trudno odpowiedzieć jednoznacznie, To tak jak temu sędziemu, który nakazał oskarżonemu
odpowiadać “Tak” lub “Nie”. Oskarżony - ni wstecznik, ni postępowiec, za to nie w ciemię bity - zri-
postował, że istnieją takie pytania, na które nie da się odpowiedzieć, tak jednoznacznie. Zapytał:
“Czy Pan sędzia przestał bić swoją żonę?”.

Żart z długą brodą zawiera w sobie nie ziarno prawdy, ale pełny ziaren elewator. Przecież już wie-
lokrotnie przekonaliśmy się, że nie wszystko, co najnowsze, jest najlepsze, wiemy (niektórzy), że
lepsze jest wrogiem dobrego, ale postępowcy prą ku nowościom, jak rozwścieczone byki w czasie
korridy. Wstecznicy, w tym samym czasie, nie używają komputerów, bo to zaraza i do niczego do-
brego nie prowadzi. I kury przestaną się nieść, a krowy dawać mleko.

We współczesnej Polsce te dwa światy widać bardzo wyraźnie, kiedy przejrzeć choćby oferty z
targów informatycznych CEBIT i porównać je z działaniem urzędów, w których gryzipiórkom kom-
putery zdecydowanie przeszkadzają.

Jest jeszcze jeden świat. Świat ludzi rozumnych. Ich cechą wspólną jest akceptowanie nowego,
ale nie kosztem dobrego. Wykorzystanie ludzkiej myśli nie dla tłuczenia, kasy, a dla dobra wspól-
nego, dzielenie się wiedzą z innymi.

Nagromadzenie lokalnych i ogólnopolskich
inicjatyw pro publico bono na Ursynowie jest
coraz większe. Program brydżowy 60+ dla
seniorów, którzy chcą w kulturalnym towa-
rzystwie uczyć się tej nadzwyczajnej gry. Bez
względu na poziom i wcześniejsze umiejętno-
ści. Wiadomym jest, że brydż w dużym stop-

niu zapobiega postępom choroby Alzheimera, rozwija zdolność myślenia i przewidywania, a
przede wszystkim zmusza mózg do pracy. Równie korzystne jest dla emerytów, wcześniej pracu-
jących umysłowo, utrzymywanie szarych komórek “w ruchu”. Z tej przyczyny nienawidzę wszyst-
kich krzyżówek panoramicznych, robionych z automatu, jak i zadań umysłowych dla sześciolat-
ków. Jeśli chodzi o maniaków krzyżówek to niewielki mają oni wybór, mimo pozornie ogromnej
ilości wydawnictw. 

Lepiej jest uczyć wymienionych sześciolatków gry w szachy, gdzie przejrzyste zasady i rywaliza-
cja wpływają też na emocjonalną stronę ludzkiej osobowości. Cieszy, że światowy, europejski i pol-
ski zawiązek szachowy działają od wielu lat w kierunku wprowadzenia szachów w szkole. Cieszy tak-
że, zaangażowanie niektórych ursynowskich szkół w sprawę popularyzacji królewskiej gry wśród dzie-
ci i młodzieży. Ostatnio wspomniałem także o stworzeniu możliwości gry w szachy przez Ursynow-
skie Centrum Sportu i Rekreacji. Będzie tam można zagrać ze stałym partnerem (szachowym) lub
z przypadkowym przeciwnikiem prawdziwą partię turniejową z pomiarem czasu, albo pokibicować
innym, tak jak można co miesiąc wziąć udział w turnieju o Puchar Burmistrza w NOK-u.

Wiemy, że nie sztuką jest pokonać słabszego, ale nawiązać walkę (bez względu na wynik) z lepszym.
Krzyżówki dla automatów i zadania sudoku o trudności “0” niewiele mogą wnieść do naszej in-

teligencji i uczą raczej automatyzmu, tak jak sprawdzanie wiedzy przy pomocy testów uczy umie-
jętności zdawania testów. 

Z powyższych przyczyn nasz tygodnik co tydzień przeznacza miejsce na zadania sudoku, ale nie
na poziomie prezentowanym przez popularne media drukowane. Tamte nazywam “pięciominutów-
kami”, jako że rozwiązanie takiego sudoku zajmuje właśnie tyle czasu. I znów automatyzm. Nie na
tym polegają umysłowe zagadki, by nauczyć się na pamięć, lecz by zdefiniować, zrozumieć i roz-
wiązać problem.

W tym naszym drugim teatrze (pierwszy to “osoby z nieuświadomionymi potrzebami intelek-
tualnymi”), w teatrze ludzi myślących poczesne miejsce zajmują współcześnie komputery. I aż mi-
ło spojrzeć, kiedy ludzie po “60” walą tabunami na darmowe zajęcia komputerowe przy Meander
14, bo chcą nauczyć się chociaż podstawowych zasad obsługi sprzętu i oprogramowania. Moty-
wy są różne, od ciekawości poznawania nowego, do umiejętności porozumiewania się przez
“Skype” z wnukiem.

Lada moment rozpocznie się kolejna edycja tego programu, organizowanego wspólnie przez Sto-
warzyszenie ,,E-Centrum Seniora” i Urząd Dzielnicy Ursynów.

Wniosek może być tylko jeden, że Polacy nie powinni być dzieleni na wsteczników i postępow-
ców, lecz na mądrych i głupich - jak słusznie zauważył Pawlak w „Samych swoich”.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Bądźmy postępowymi wstecznikami

„Nie sztuką jest pokonać
słabszego, ale nawiązać
walkę (bez względu na
wynik) z lepszym”

Wostatnim tygodniu spotkały mnie dwa nieprzyjemne wydarzenia,
aby nie powiedzieć - afronty. Wydarzenie pierwsze. Zostałem zapro-
szony przez mojego zamożnego kolegę Janusza na okrągłe urodziny.

Akurat przebywał u wód, konkretnie w znanym uzdrowisku Ciechocinek, więc uro-
czystą biesiadę zorganizował w pobliskim (18 km) Toruniu. Czciliśmy do późna
w noc, było bogato i wesoło - liczne toasty, wykwintne przekąski, pląsy i takie tam inne. Nad ranem
kawalkada taksówek odwiozła znużonych biesiadników do Ciechocinka. 

Oczywistą oczywistością było, że po takiej balandze trzeba nazajutrz zregenerować wyczerpany
organizm, tym bardziej że jest się przecież w uzdrowisku. Obyty w terenie Szanowny Jubilat zapro-
ponował rekreację w Klinice Uzdrowiskowej “Pod Tężniami”, że niby jest tam pełny Zachód, kom-
pleks nowoczesnych basenów z saunami, itp. Miałem trochę obaw, bo znajomi z Warszawy, stali by-
walcy tej kliniki, ostatnio zrezygnowali z rokrocznych pobytów tamże. Powód prozaiczny - po cichu
sprytnie przesunięto o godzinę, z 14.00 na 15.00, rozpoczęcie doby hotelowej, co owocuje dla wła-
ścicieli tego przybytku zaoszczędzeniem w tym dniu obiadów dla przyjeżdżających gości. - To
skandal i żenada - powiedzieli mi swego czasu owi znajomi. - Płaci się ponad 200 zł za pokój,
skromny i niewielki, a oni łaszczą się na dwa posiłki!  

Klinika stylizowana jest na SPA, ale z bliska to zwykły hotel - moloch. Basen jak basen, nic specjalne-
go, poza ceną 15 zł za godzinę. U konkurencji w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowym jest taniej,
a baza o niebo lepsza plus pływalnia z czterema torami. Sygnałem alarmowym było wezwanie wycho-
dzącego przed nami mężczyzny do dopłacenia... 80 groszy za czterominutowe przekroczenie opłaco-
nej godziny. Mówię do kolegi: - Janusz, to jakiś żart? Łaszczą się na 80 groszy, gdzie my jesteśmy? 

Ale to był dopiero początek. Zamawiamy po kawie w tamtejszej kawiarni. Pytam kelnerkę o do-
stęp do internetu i szok. - Internet w kawiarni jest wyłącznie dla gości hotelowych. Po raz wtóry w
ciągu kilku minut pytam, czy to jakiś żart? W dzisiejszych czasach bowiem wszędzie, w najmniej-
szej nawet dziurze jest dostępny w knajpach, kawiarniach i klubach darmowy internet. W Ciecho-
cinku prawie w każdej kawiarni, a nawet na ulicy w centrum miasta. Za kogo się mają ludzie kie-
rujący zupełnie przeciętnym hotelikiem? Kompletny przerost formy nad treścią. 

Siedząca obok nas w kawiarni pani słyszy moje złorzeczenia i wtrąca:  - Przed chwilą wymeldowa-
łam się po dwutygodniowym pobycie i czekam na syna, która ma mnie stąd zabrać. Już nie mam sie-

ci, a szkoda, bo przede mną ze dwie godzi-
ny oczekiwania. Słucham tego niczym
bajki o żelaznym wilku. Skroili kobietę na
ponad 3 tysiące zł i minutę po wymeldo-
waniu symbolicznie kopnęli ją w tyłek za-
bierając dostęp do internetu! Murzyn zro-
bił swoje i wynocha, zapewne taka dewi-

za przyświeca właścicielom tej, za przeproszeniem, kliniki. Potwierdzają to zresztą wpisy na forum in-
ternetowym. Moja dewiza natomiast od zeszłej niedzieli brzmi: wolę wpaść w jamę niedźwiedzia griz-
zly, niż przekroczyć bramę Kliniki Uzdrowiskowej “Pod Tężniami” w Ciechocinku.          

Wydarzenie drugie. Zadaję rzecznikowi prasowemu Urzędu Miasta Wrocław pytania w trybie usta-
wy „Prawo prasowe”. Chcę tą drogą zweryfikować napływające do redakcji informacje o zaostrza-
jącym się konflikcie na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice. Nadchodzi odpowiedź i
znów szok. Jest ona ubarwiona pouczeniami, morałami oraz oskarżeniami o złamanie przeze
mnie dziennikarskich standardów. Nadto autorka, niejaka Anna Bytońska z Wydziału Komunika-
cji Społecznej w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu, pomawia mnie expressis verbis o popełnienie
“świadomego kłamstwa”. W tym momencie urzędniczka niskiego szczebla nakłada na siebie sędziow-
ską togę, bo tylko sąd posiada przywilej rozstrzygania, co jest kłamstwem, a co nie, i czy zostało ono
popełnione świadomie. Moralizatorski ton oraz mętne, a w kilku przypadkach nieprawdziwe, od-
powiedzi dają podstawę do postawienia tezy, że źle dzieje się nie tylko na Partynicach, ale także w
Urzędzie Miasta Wrocław. Koresponduję z rzecznikami prasowymi ministerstw, Sejmu, wielkich
przedsiębiorstw oraz dzielnic w stolicy państwa i nigdy nie spotkałem się z podobną arogancją. 

Na marginesie tego wydarzenia warto wspomnieć o niezwykłym żądaniu wrocławskiego trenera ko-
ni wyścigowych Roberta Świątka skierowanym ostatnio drogą mailową do redakcji Passy. Szpikując prze-
słany nam tekst fachowymi terminami prawniczymi, użytymi prawdopodobnie w celu postraszenia nas,
Świątek w kategorycznym tonie żąda usunięcia wpisów internautów na stronie internetowej tygodni-
ka Passa, bo naruszają one jego dobra, godzą, obrażają i w ogóle. Ponadto, a to już naprawdę jest żą-
danie komiczne, Świątek wnosi, abyśmy “zabezpieczyli IP komputerów kilku użytkowników w związ-
ku ze zgłoszeniem przeze niego organom ścigania przestępstwa wymierzonego w jego dobre imię, na-
ruszającego jego dobra”, etc. My mamy zabezpieczać IP komputerów prywatnych osób. Niby z jakiego
tytułu? Chyba panu Robertowi coś się pomieszało w głowie. Redakcja nie ma prawnej legitymacji do
podejmowania takich czynności, więc niech pan Robert tego typu wnioski kieruje pod inny adres.  

Korzystając z okazji powiem tak: straszenie nas sądem to robota bez przyszłości. Naszym naczelnym
jest jeden z najstarszych stażem dziennikarzy sportowych w Polsce, laureat “Złotego Pióra”, z wykształ-
cenia... prawnik. Ja jestem weteranem sądowych sal, byłem pozywany już 13 razy przez burmistrzów,
ich zastępców, prezesów spółdzielni mieszkaniowych, a ostatnio przez samą prezydent Hannę Gron-
kiewicz - Waltz. Nawet ona, która napuściła na mnie sforę wytrawnych prawników, nic nie wskórała,
więc niech pan Świątek nie robi sobie nadziei.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Moje ostatnie zdziwienia

„Czciliśmy do późna w noc,
było bogato i wesoło - liczne
toasty, wykwintne przeką-
ski, pląsy i takie tam inne”

melodia popularnej piosenki ludowej z okresu powstania styczniowego

Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą,
A ja doliną…

Dziadek jeździł furą, ja z większą kulturą, 
Mam Pendolino!

Gdy chłop cię rzuci dla innej chuci, 
Nie płacz, dziewczyno!

On już nie powróci, po co masz się smucić?
Wsiądź w Pendolino!

A ja w potrzebie, przyjdę po ciebie,
Z dobrą nowiną,

Zacznij żyć od nowa! Pomknij do Krakowa
Jak Pendolino!

Doceń zalety swego poety!
Po cóż łzy płyną?

Choć nie mam karety, kupię ci bilety
Na Pendolino!

Zakwitniesz różą, zakwitniesz różą,
A ja kaliną…

Nie wymagaj dużo, naciesz się podróżą,
I Pendolino!

Do końca świata, choć młode lata, 
Szybko przeminą,

Będą znać współcześni słowa mojej pieśni 
O Pendolino!

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo)) 
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Fotyga wygłupiła się w Parlamencie Europy. Było to na wspólnym posie-
dzeniu podkomisji do spraw bezpieczeństwa lotów, (której Fotyga, pro-
tegowana Kaczyńskiego, którą pamiętam nie najlepiej z 1981 z Gdańska,

przewodniczy) i komisji zajmującej się sprawami międzynarodowymi. Została w
końcu poproszona, przez przytomniejszych od niej, by polskie wewnętrzne poli-
tyczne konflikty w kontekście polskich wyborów rozgrywane nie przenosić na forum Europy. Z pod-
winiętym ogonem rejterowała. Zapaszek przykry został. Przyklejony nie do Fotygi (kogo to obcho-
dzi?), lecz, niestety, do Polski. Zgorszeni jej zachowaniem politycy nie mówili o PiS’ie. Mówili
“Polska”. W niedobrym dla nas kontekście. Polska patriotka to spowodowała. Nie stosuję cudzysło-
wu. Może powinienem? 

Brawo! Kolejny krok dla lepszego pozycjonowania Polaków w normalnym świecie. Jak już być
w tym gnieździe zgniłego europejskiego liberalizmu umoszczonym przez podstępnych Niemców,
to pełną naszą polską gębą! Niech widzą.

Furda polska komisja do spraw badania wypadków lotniczych (niepodległego państwa). Furda
polska prokuratura. My, to jest Macierewicz i PiS wiemy, jak tam było. Rosjanie strącili. Przez lata
nikt nam nie wierzył. Ale teraz, w świetle zestrzelenia malezyjskiego samolotu nad wschodnią Ukra-
iną i w ogóle wobec agresji Rosji, na nowo należy przemyśleć Smoleńsk.

25 kwietnia mija ósma rocznica śmierci Barbary Blidy. “Zabili ją ludzie o kamiennych sercach”
powiedział Kazimierz Kutz na siemianowickim cmentarzu. Ci, o których mówił, w ostatnich tygo-
dniach w niesławie odchodzącego rządu Kaczyńskiego podostawali awanse warte kilkunastu ty-
sięcy dożywotniej miesięcznej renty. Kogo tak państwo PiS wynagrodziło? Znacie choć jednego: wiel-
kiego wynalazcę, wybitnego dyrygenta, pianistę, olimpijczyka, reżysera, rzeźbiarza, bohatera wal-
ki o wolność, o niepodległość, którego by tak Polska wynagrodziła? By mógł w spokoju i dostatku

cieszyć się z tej naszej Polski. Jedne-
go takiego jak Jan Kochanowski? By
pozostawić ślad dla potomnych, iż
poświęcenie Bóg czasem wynagra-
dza. Wynagradza także tych, którzy
nie dla pieniężnej nagrody poświę-
cali się i cierpieli. O symbol idzie. 

Polskim osobowym symbolem tego, jak Polska wynagradza, będą po epoce POPISU: Bogdan
Święczkowski i niejaki Kaczmarek (agent “Tomek”).

Mógł ten i ów, w 2007 roku myśleć, że odejście PiS w plebiscytarnych wyborach 2007 zamknie,
nie tylko symbolicznie i politycznie, ale wyrokami karnymi czas, w którym ten, kto ma władzę ma
też prawo. Ten kto niszczy dowody (laptop Ziobry) za to odpowie. Cholernie trudna rzecz. W kra-
ju kulturowo okrakiem rozłożonym pomiędzy europejską i azjatycką połówką Europy. Gdzie tro-
chę z republiki i trochę z samodzierżawia. Prawo bardziej z republiki. Mentalność władzy - powiedz-
my, różnie. Biała Podlaska ostatnio. Prezydent z PiS. Obserwować warto, co dalej tam się będzie
dziać. Czy Seremet odebrał ten sygnał? Czy znów będzie uprawiał dobroć? 

Układ |;-). Ale nie ten, o którym gaworzył J.K. i jego wierny giermek Z.Z. (Kaczyński, Ziobro). 
Bardziej oczywisty układ. Układ PO i PiS. Mniejsi, nie wymieniam już nawet nazw tych mniej-

szych (każdy wie), nie chcą przewrócić, rozerwać, w ziemię wdeptać tego amoralnego układu. Chcą
się przyłączyć. Oferują swoje procenty jako wiano. Nie żeby zmienić cokolwiek. Żeby się pożywić. 

Nie dziwi mnie już, że SLD i PSL nie wiadomo z kim. Z tym, kto będzie silniejszy, kto zapewni
słodsze owoce związku.

Przed chwilą rozegrała się bitwa o PZU. O funkcję prezesa, jak dotychczas. Tam, od lat, średnia
to jakiś rok. Obecny jest już chyba z sześć lat. W każdym razie rekordzista w niepodległej Polsce.
Jest naprawdę dobry. I mało polityczny. Ja go nie znam |;-). PZU dla niewtajemniczonych w treść
taką, powiedzmy, prawdziwą polskiej partyjnej polityki, to circa pół tysiąca realnych miejsc w ra-
dach nadzorczych. Inwestycje! Nawet premier nie dysponuje takim zasobem. Zresztą nie ma gło-
wy. Premier to premier. Gdzie indziej jest jej adrenalina. 

Bitwa była wewnątrz rządu. Nie z opozycją. W Platformie przede wszystkim. Jeden gość, mini-
ster, chciał zachować to wielkie nadzorcze dobro w domenie Platformy. Drugi, też minister (resor-
tu odległego od tych spraw) zwietrzył chytrym noskiem wiatr dla siebie. PSL podniósł za to larum:
jak to? - My odpowiadamy za gospodarkę! A tu PO w PZU! Wiec chytry próbował zagrać tą kartą.
Przeciw swoim. Dlaczego? Bo chce być, w perspektywie, bardziej swój. Chce rozdawać. 

W tle ciągle smucą jakieś hazardy, komisje majątkowe, romanse z biskupami, no i te nieszczęsne
SKOK-i. Może tu jest tajemnica milczenia wokół śmierci Blidy? Ty mnie nie ruszysz, to i ja będę tyl-
ko pod media grał naszą melodyjkę wiecznego sporu. Z niej nasze pożywienie. Kto głupi, ten uwie-
rzy. Ciemny lud przecież to najbardziej istotna kategoria polityki. Czy ja się mylę? Czy ten nadwi-
ślański geniusz, Jacek Kurski, by się pomylił?

I jak zawsze, moja mantra: chcecie to zmienić, czy nie? 
Jeśli naprawdę chcecie to zmienić, to przypomnijcie sobie pierwszy rok naszej niepodległości. I

drugi. I może jeszcze kilka kolejnych lat. Przypomnijcie sobie tych, których opluliście. Mazowiec-
kiego. Osiatyńskiego. Geremka. Kuronia. A w Płocku, nieskromnie - mnie. To nie porachunki. To
świadectwo. W moim wieku tylko to pozostaje.

A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l
a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

1 3

Właśnie się zorientowałem, że w kilku ostatnich felietonach poru-
szałem kwestie różnych zmian. Było o powracających markach,
samochodzie roku, nowych pomysłach na opony, czy w końcu o
miejskich rowerach dla najmłodszych. W dzisiejszym materiale
pomysłów na zmiany ciąg dalszy...

Już dawno w MOTO-PASSIE nie poruszałem wątku alternatywnych źródeł za-
silania pojazdów, a przyznać trzeba, że i u nas w Polsce, jak i samej Warszawie,
trochę się w tym temacie ostatnio dzieje. Co i raz docierają do mnie informacje

o kolejnych próbach udogodnień dla posiadaczy pojazdów elektrycznych, jak i pojawiających się
w ofercie nowych modelach, coraz częściej również wśród aut używanych. Ostatnio słyszałem o
płynących już do Polski pierwszych Teslach S, w najnowszej specyfikacji, mogącej np. wyręczyć
nas z kierowania na autostradzie. Są to z pewnością początki “automatycznych pilotów” w pojaz-
dach poruszających się po drogach. Od dawna korci mnie do napisania kilku słów o tak zwanych
pojazdach autonomicznych, ale to jeszcze nie dzisiaj.

Powróćmy na nasze, warszawskie podwórko. Na początek o nowych pojazdach dla MZA. Już
w niedalekiej przyszłości, po stołecznych drogach poruszać się będą regularnie kursujące, nowe
autobusy elektryczne. Po burzliwych przepychankach o warszawski rynek między Solarisem a chiń-
ską marką BYD, wiemy już ostatecznie, że wozić nas będą te pierwsze. Na początek ma być to po-
noć dziesięć elektrycznych pojazdów Solaris Urbino 12 electric. Nowe autobusy mają zostać wy-
posażone w baterie o pojemności ponad 200 kWh i silniki trakcyjne o mocy 160 kW. Specyfika-
cja przewiduje możliwość ładowania w systemie “Plug-in”, czyli ze specjalnego gniazdka, a po-
nadto dzięki systemowi szybkiego ładowania dachowego. Pasażerowie nowych, elektrycznych So-
larisów będą mogli korzystać ze wszystkich udogodnień, jakie znają z obecnie używanych przez
MZA autobusów. Należą do nich m.in.: klimatyzacja, monitoring, rozbudowany system informa-
cji pasażerskiej a dodatkowo także internet. Nowe pojazdy nie emitują spalin i są bardzo ciche,
mają stać się nowoczesną wizytówką Miejskich Zakładów Autobusowych.

Na tym nie koniec zmian w taborze warszawskich autobusów. Po ulicach naszego miasta jeżdżą
już pojazdy napędzane skroplonym metanem (LNG). Warszawa jest drugim miastem w Polsce i Eu-
ropie (po Olsztynie), w którym do zasilania autobusów będzie używana ta innowacyjna technolo-
gia. Autobusy na LNG nie potrzebują dużych zbiorników, a ich tankowanie trwa tylko kilka minut.
Pojazdy spełniają najbardziej rygorystyczną normę emisji spalin Euro 6, a prostota konstrukcji sil-
nika gazowego przekłada się na niskie koszty eksploatacji (ok. 35 proc. mniejsze od tradycyjnych
wozów). Pojazdy zasilane gazem są wyposażone równie komfortowo, co elektryczne i pozostałe no-
woczesne wozy spalinowe, używane obecnie przez MZA. Obie nowe inwestycje są kontynuacją trwa-
jącego od roku 2007 wielkiego programu wymiany taboru MZA. Przez osiem ostatnich lat spółka
wymieniła blisko 900 autobusów! Plany na ten rok, to kolejne 135 nowych wozów.

Na ciekawą, nową, miejską inicjatywę natrafiłem przeglądając doniesienia zza granicy. Pierwsze
miasta z Niemiec i Holandii zaczynają usuwać ze swoich ulic znaki drogowe! Motywacją jest chęć zmniej-
szenia korków i usprawnienie podróżowania. Do tej pory byłem przyzwyczajony, że właśnie obecność
znaków ma nam w tym pomagać, ale może niemiecko-holenderski eksperyment wykaże, że jest od-
wrotnie. Nie bez znaczenia przy tego typu pomysłach jest też kultura kierowców, a to może powodo-
wać znaczące różnice w wynikach ew. podobnych eksperymentów w polskich miastach. Podstawo-
we pytanie, jakie postawili pomysłodawcy nowej organizacji ruchu, to czy w mieście bez znaków  i
sygnalizacji świetlnej ludzie poruszaliby się ostrożniej, patrząc na każdego innego uczestnika ruchu,
czy powstałby chaos? Inna, nie mniej intrygująca konkluzja to, że jeśli nie wiemy dokładnie kto ma
pierwszeństwo, to mamy tendencję do poszukiwania kontaktu wzrokowego z innymi użytkownika-
mi dróg i automatycznie zmniejszamy prędkość. Mając kontakt z innymi kierowcami jesteśmy bar-
dziej ostrożni i jednocześnie bezpieczniejsi. Trudno się z tym nie zgodzić. Pojawiły się już też pierw-
sze skrajne mutacje nowego pomysłu. Przykładem może być holenderskie miasto Leeuwarden, gdzie
usunięto całą sygnalizację świetlną, a w zamian urządzono plac zabaw w środku jednej z dróg, co mia-
ło spowodować ostrożną jazdę kierowców! Sugestywne, nieprawdaż?

Trudno też nie przyłączyć się do opinii tych, którzy twierdzą, że nadmierna liczba znaków tyl-
ko dezorientuje kierowców. Ja również uważam, że wiele znaków drogowych jest stawianych tyl-
ko ze względu na wymogi ubezpieczeniowe oraz wszechobecny system ściągania haraczy od uczest-
ników ruchu. Znaki drogowe nie zawsze są konieczne, a często nie dają kierowcom użytecznych
informacji. Zapewnienie znaków drogowych jest obowiązkiem zarządców dróg, którzy nie rzad-
ko nie mają w tym umiaru. 

Pierwsze sygnały o zainteresowaniu podobnymi pomysłami płyną też z polskich miast. Np. Kra-
ków wyłączył sygnalizację świetlną m.in. na skrzyżowaniu pod Pocztą Główną, co spowodowa-
ło ponoć zmniejszenie korków w tym rejonie, a liczba wypadków i kolizji wcale nie wzrosła! Rów-
nież Toruń zaangażował się w nowy trend. Na ul. Antczaka zlikwidowano wszystkie światła i usu-
nięto znaki regulujące pierwszeństwo przejazdu. Teraz wszystkie skrzyżowania są równorzędne,
dzięki czemu kierowcy przejeżdżają przez nie ostrożniej. Ciekaw jestem, co Państwo na to?

Na koniec jeszcze może o jednym pomyśle z naszego własnego podwórka. Już w u.r. pierwsze
miasta w Polsce, wśród nich Kraków i Bydgoszcz, a w ostatnich dniach również Łódź, wpuściły
motocyklistów na swoje buspasy. Władze starają się w ten sposób zachęcić kierowców samocho-
dów, aby w związku ze złagodzeniem wymogów dotyczących kierowania motocyklami o pojem-
ności silnika do 125 cm3, przesiadali się właśnie na nie.

Myślę, że to ciekawa inicjatywa godna naśladowania w innych polskich miastach, ale z pew-
nością mamy też nowe powody do płaczu dla rowerzystów i osób poruszających się po miastach
na motorowerach i skuterach o małych pojemnościach. Ich nowa propozycja nie dotyczy. Wszyst-
kim dogodzić się nie da... M O T O W O J

m o t o @ p a s s a . w a w . p l

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Nowe trendy...

Po nowemu, autobusy i nie tylko...

RESET Andrzej Celiński

Świadectwo

„Ty mnie nie ruszysz, to i  ja bę-
dę tylko pod media grał naszą
melodyjkę wiecznego sporu. 
Z niej nasze pożywienie”

Warsztaty Rockowe Im Granie - Wiosna 2015 - potrwają dwa dni - 27 i 28 marca w godz. 17.00-21.00. 
Ćwiczenia i konsultacje z muzykami grupach i na scenie. Gitara elektryczna - Michał Konior, gita-

ra basowa - Andrzej “Pierwiastek” Potęga, wokal - Zbigniew Bieniak, perkusja. - Piotr “Tonic” Konar-
ski. Wstęp wolny.

Informacje Małgorzata Wiercińska - 504 703 087.
F o t .  P a w e ł  W e g n e r

Wiosna i już pierwsze Grania
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DO 4000 zł na oświadczenie.
AKCEPTUJEMY RÓŻNE

FORMY DOCHODU. 
Tel. 668-681-916

ANTYKI wszelkie za gotówkę
kupię, 601-336-063

KUPIĘ każde
elektronarzędzia oraz każdy

inny sprzęt budowlany.
Odbiór osobisty. 
Tel. 690-613-031

KUPIĘ płyty 
winylowe i CD, 

dojazd, 
609-155-327

SKUP KSIĄŻEK, dojazd, 
509-548-582

SKUP KSIĄŻEK
każda ilość, 

wszystkie dziedziny - dojazd,
602-254-650

SPRZEDAM zakład fryzjerski,
516-144-424

BEZPOŚREDNIO sprzedam 2 p.
Ursynów, 501-549-273

KUPIĘ bezpośrednio
dwupokojowe z miejscem
garażowym, w cichej okolicy na
Ursynowie, 608-843-980

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

SKUP AUT, 728-813-645

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

FIZYKA, MATEMATYKA,
pedagog, 609-41-66-65

HISZPAŃSKI, 507-087-609

MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, 503-472-944 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27, 691-502-327

DZIAŁKA 3000 m2 z
pozwoleniem na budowę; działka
rekreacyjna 1000 m2, Prażmów,
602-77-03-61

DZIAŁKĘ pracowniczą 500 m2,
światło, woda, przy ul.
Idzikowskiego sprzedam, 
22 641-27-26 rano lub wieczorem

GRUNT rolny 0,5 ha, 2 lub 7 ha,
Prażmów, 602-770-361

PIEKARZA i cukiernika do
piekarni-cukierni w Piasecznie.
piekarniawzorowa@gmail.com,
tel.22 756-71-76

PRZYJMĘ młodego mężczyznę
do pracy biurowej z prawem jazdy
kat. C, 604-626-444

ZATRUDNIMY: ślusarz - wyroby
z blachy; ślusarz - do przyuczenia;
ślusarz - spawacz; lakiernik
proszkowy. Gołków k. Piaseczna,
22 757-82-26, 602-253-180,
casmet-system@wp.pl

MAZURY 7 dni od 540 zł 
z wyżywieniem, jezioro, 

las, kameralnie. 
Tel. 89 621-17-80

www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, meble na
zamówienie, 602-27-17-18,

wt. i czw. promocje

BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756-57-63,
502-093-588

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501-624-562

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734

ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GLAZURA, gładź, malowanie,

panele, inne, 502-029-391
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KOMPUTERY - pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, 

tel. 22 894-46-67, 
602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644-26-05, 
601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374
MALOWANIE, referencje, 

722-920-650

AAA NAPRAWA pralek,
zmywarek, kuchenek
mikrofalowych i elektrycznych,
płyt, odkurzaczy, 22 641-69-47,
604-660-792

NAPRAWA, awaryjne
otwieranie okien i drzwi, 
602-181-707

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

22 643-16-65
501-156-079

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, CANDY, WHIRPOOL,
ELECTROLUX, itp., 22 644-52-59,
501-122-888

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
22 641-80-74

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie
drzew i krzewów, 604-401-161

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej. Tanio i solidnie,
SOLPRA, 798-034-056

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

ROLETY, plisy, żaluzje,
verticale, moskitiery, markizy, 
602-380-218, 22 641-18-85

STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641-54-84, 
601-751-247

A STOLARSKIE, szafy,
pawlacze, zabudowy i naprawy,
606-126-099

STOLARSKIE, meblowe, 
505-935-627

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki kuchenne, szafy
wnękowe na wymiar, 
22 641-34-38, 604-637-018

SZKLARSKIE, ul.
Warchałowskiego 6, tel.: 
22 644-65-07, 502-101-202

ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601-36-22-82

TAPICERSTWO, 22 618-18-26,
22 842-94-02

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

ZŁOTA RĄCZKA, 503-428-653

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613-98-37, 
22 671-15-79

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
601-870-594

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313

OKULISTYKA - szybkie terminy
wizyt. Badania OCT, diagnostyka
jaskry, 783-959-687
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

Cantrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

2 2  4 4 3  7 2  0 0
2 2  4 4 3  7 1  5 6
2 2  4 4 3  7 3  0 1

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  5 6  5 1  4 0 0
2 2  5 6  5 1  4 0 2

Urząd Skarbowy 2 2  8 4  8 6  1 5 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

2 2  8 4 4  0 4  4 6
Policja 2 2  6 0 3  1 1  8 8
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  6 4 9  4 0  9 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  8 4 4  0 0  7 1

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

2 2  4 4  3 5  0 0 0
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

2 2  6 4 8  2 2  2 6
Policja 2 2  8 4 2  3 2  6 1
Straż Miejska 9 8 6 ,  8 5 2  1 6  0 0
Straż Pożarna 2 2  5 9 6  7 1  4 0

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 5 0  1 9  4 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

7 5 6  4 8  1 0 ,  7 5 4  4 1  7 1
Policja 9 9 7 ,  7 5 6  4 2  1 7
Straż Miejska 7 5 7  6 5  4 9
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 0  1 8  1 9
Pogotowie 
Ratunkowe 9 9 9 ,  7 5 6  7 5  1 1

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe

9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

TTym rym r azaz em nieco łatwieem nieco łatwie jj
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje PPiioottrr JJaawwoorrsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 
TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355

NNiieeddzziieellaa,, 2299 mmaarrccaa,, 1199..0000:: Te-
atr Za Daleki w Domu Sztuki
przedstawia Andrzeja Seweryna
w monodramie “Mój Molier”.
Oprawa muzyczna: Paweł Sztomp-
ke. Bezpłatne karty wstępu wyda-
je kasa Domu Sztuki od czwartku,
26 marca, od godz. 17.00.*

W Domu Sztuki rozpoczęła się
ostatnia przedwakacyjna tura
bezpłatnych warsztatów arty-
stycznych dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Potrwa do 13 czerwca,
z przerwami w dniach: 2-7.04, 1-
3.05, 4-7.06. Są to zajęcia: teatral-
ne (teatr dramatyczny i muzycz-
ny), plastyczne (malarstwo, gra-
fika, rzeźba), muzyczne (gra na
bębnach afrykańskich) i taneczne
(taniec irlandzki). Szczegółowe
informacje - w sekretariacie i na
stronie Domu Sztuki.*

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę fotografii miesz-
kanki Ursynowa, Ewy Żelew-
skiej-Florek, p.n. “Co mi w duszy
gra...”. Wstęp wolny.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

OOdd 1155 mmaarrccaa - nowa wystawa.
Tym razem nagradzanej malarki
Bogny Hiszpańskiej. Sama artyst-
ka pisze o swoich obrazach, że “ma-
ją treść, są figuralne przedstawia-
jące. (...) Moje obrazy, podobnie
jak ja sama, są pogodne. Wielu
oglądających uważa, że emanują
pozytywne energie”. Wystawa sfi-
nansowana ze środków dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy.

2288 mmaarrccaa ((ssoobboottaa)),, ggooddzziinnaa
1122::0000 -spektakl dla dzieci Teatru
Stokłosów pt. “Świniopas” w re-
żyserii Zofii Szulakowskiej. Dla
dzieci od 5. roku życia. Czas
trwania: około 1 godzina. Wstęp
wolny po uprzedniej rezerwacji 

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
tteell.. 2222 664488 6655 8811

2266 mmaarrccaa,, cczzwwaarrtteekk,, gg.. 1199..3300
- koncert z cyklu “Jazz w NOK”.

SSłłuużżeewwsskkii DDoommuu KKuullttuurryy
uull.. BBaacchhaa 1155

2277..0033.. ppiiąątteekk ggooddzz.. 1199::3300 -
Jazz Dobry nad Dolinką. Małgo-
rzata Markiewicz & Jausz Skow-
ron “Here’s That Rainy Day”. In-
tymny wieczór jazzowy z udzia-
łem wokalistki i flecistki Małgo-

rzaty Markiewicz i jednego z naj-
ciekawszych pianistów i keboar-
dzistów jazzowych, niegdyś
członka legendarnych Walk Away
czy String Connection, Janusza
Skowrona. Wstęp wolny. / Foyer.

2288..0033.. ssoobboottaa ggooddzz.. 1122::0000 -
1199::0000 - “Jarmark Wielkanocny”.
Zapraszamy na przedświąteczne
zakupy do foyer Domu Kultury.
Od południa do wieczora będą
na Państwa czekali wystawcy z
rozmaitymi wyrobami rękodziel-
niczym i świątecznymi produk-
tami regionalnymi. Wstęp wolny.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2266..0033 -cczzwwaarrtteekk - Spotkanie
z Izabelą Winiarską w cyklu “Li-
teratura polska - onomastyka”
pt.: “Pochodzenie nazw krain -
Polska, Małopolska, Wielkopol-
ska, Śląsk, Mazowsze, Kociewie,
Kaszuby”.

22..0044 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
dr Kamilem Kopanią w cyklu
“Rewolucje scenograficzne w te-
atrze w XIX i XX wieku”  pt.:
“Bauhaus i scena niemiecka mię-
dzy wojnami”.

Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!!!
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